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ΔΙΑΓΩΓΗ 

1 

 

Γηαλχνπκε κηα πνιχ θξίζηκε πεξίνδν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο, 

νη πνιηηηθνί εγέηεο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ πνιιαπιέο πξνθιήζεηο. 

πάξρεη ε πξνζδνθία φηη, νη ζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο πξνβάινπλ ηελ 

αλάγθε γηα ραξηζκαηηθνχο εγέηεο, πνπ δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

παξαθηλνχλ, λα επεξεάδνπλ θαη λα θαηεπζχλνπλ ηνπο άιινπο ζε κηα 

ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζθνπνχ. Ζγέηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ επθνιφηεξα ην ζθνπφ ηνπο φηαλ δηαζέηνπλ ην ράξηζκα. 

Γηα ηνλ Θνπθπδίδε, ε ηθαλφηεηα ηεο ηαρχηεηαο ζηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηλνηνκία είλαη απφ ηα βαζηθφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλαο εγέηεο.  

Ρν εξψηεκα είλαη, εάλ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη 

παξαπάλσ πξνζδνθίεο. Γηα ην ιφγν απηφ εμεηάδνπκε ηηο έλλνηεο ηνπ 

ραξίζκαηνο θαη ηεο ραξηζκαηηθήο εγεζίαο θαη πξνπαληφο ηελ εκβέιεηά 

ηνπο ζηελ πξάμε. 

Γηα λα έξζεη ν θαζέλαο ζε κηα πξψηε γλσξηκία κε ην πεξηερφκελν 

ηεο έλλνηαο ηνπ ραξίζκαηνο, ζα πξέπεη λα αλαηξέμεη ζηελ έκπλεπζε θαη 

ην πάζνο πνπ ηνλ έκπλεπζε ζην ζρνιείν ν δάζθαιφο ηνπ γηα κάζεζε, ν 

εγέηεο αμησκαηηθφο πνπ μερψξηδε απφ ηνπο ππφινηπνπο θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα κίαο δχζθνιεο ζεηείαο κε έλα καγηθφ ηξφπν δηνίθεζεο 

εκςχρσλε ην εζηθφ ησλ ζηξαηησηψλ κεηακνξθψλνληάο ηνπο ζε 

καρεηέο έηνηκνπο λα δψζνπλ ηε δσή ηνπο δίπια ηνπ. Δλψ δειαδή έλαλ 

θαζεγεηή ρσξίο ράξηζκα ππνρξεψλεηαη θάπνηνο λα ηνλ αθνχζεη απιψο 

γηα λα πεξάζεη ην κάζεκα, ηνλ ραξηζκαηηθφ νη καζεηέο ηνπ αξέζθνληαη 

λα ηνλ αθνχλ κε πάζνο, ρσξίο λα ζθέθηνληαη κφλν ηνπο βαζκνχο θαη ηα 

πηπρία. Θαη ελψ ν ζηξαηηψηεο ππνρξενχηαη λα ππαθνχεη ζεζκηθά ηνπο 
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αλσηέξνπο ηνπ, ν ραξηζκαηηθφο ζηξαηησηηθφο εγέηεο θεξδίδνληαο 

εκπηζηνζχλε, ππαθνή θαη ζεβαζκφ, ηνλ νδεγεί λα εξγαζηεί κε πίζηε, 

δήιν θαη αθνζίσζε θαη λα ζπζηαζηεί αθφκα φηαλ απαηηεζεί. Δπίζεο ην 

ράξηζκα βξίζθεηαη κέζα θαη ζηε δχλακε θαη ηελ αιιαγή ςπρνινγίαο πνπ 

δίδεη θαη ζπλερίδεη λα δίδεη έλαο ηξαγνπδηζηήο πνπ είρακε ή έρνπκε σο 

ίλδαικα. Έρεη ινηπφλ κηα δχλακε απηφο πνπ έρεη ην ράξηζκα ηφζν 

κεγάιε πνπ κπνξεί λα κεηαθηλεί αθφκα θαη βνπλά. 

Ζ ηζηνξηθφηεηα ηεο έλλνηαο ηνπ ραξίζκαηνο επαιεζεχεηαη ζε φιεο 

ηηο θνηλσλίεο αλά ηνλ θφζκν θαη ζε φιε ηελ ηζηνξία ηνπ αλζξψπνπ. Ζ 

ραξηζκαηηθή εγεζία, σο πεηζψ δηαθπβέξλεζεο κηαο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο, 

εθηφο απφ ζπάλην θαηλφκελν απνηειεί θαη δχζθνιν έξγν. Σσξίο 

ζηαζεξνχο θαλφλεο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ν πνιηηηθφο εγέηεο 

κπνξεί λα δξάζεη - αληηδξάζεη, θαζψο θαη ε πνιππινθφηεηα ηνπ 

ζπιινγηθνχ βίνπ επηθέξεη ξεπζηέο - πεξίπινθεο θαηαζηάζεηο θαη 

δπζρέξεηεο, νη νπνίεο δελ είλαη εχθνιν λα πξνβιεθζνχλ θαη λα 

αληηκεησπίζνπλ έγθαηξα, νπφηε θαη δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί θαλέλα 

κέζν αληίδξαζεο. Ν Ξινχηαξρνο ζα ραξαθηεξίζεη ηελ πνιηηηθή εγεζία 

έξγν δπζθάζεθηνλ. Ν ηζηνξηθφο κε θηινζνθηθέο δηαζέζεηο Θνπθπδίδεο, 

ζα καο αλαθέξεη φηη νη Αζελαίνη απάληεζαλ ζηνπο Κειίνπο φηη: «θπζηθφ 

δίθαην είλαη λα θπξηαξρνχλ νη ηζρπξφηεξνη θαη λα ππνηάζζνληαη νη 

αδχλαηνη». Ν Ξιάησλαο ζα επηθαιεζηεί ζαλ παξάδεηγκα ηελ πθαληηθή 

ηέρλε γηα λα παξνπζηάζεη ηελ ραξηζκαηηθή ηθαλφηεηα ηνπ εγέηε λα 

ζπλζέηεη ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο ζέζεηο ησλ πνιηηψλ ζηα ζέκαηα ηεο 

πφιεο1. Ρηο ίδηεο απφςεηο ζα παξνπζηάζεη θαη ζηνπο Λφκνπο, φηη δειαδή 

δελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο γηα λα κεηαβάιεη επθνιφηεξα θαη 

γξεγνξφηεξα κηα πφιε ηνπο λφκνπο, απφ ην λα έρεη σο άξρνληα έλαλ 

ηθαλφ, ζψθξνλα, ζνθφ αιιά θαη ζαξξαιέν ηχξαλλν θαη ζπγρξφλσο ηελ 

θαιή ηχρε ηνπ αξίζηνπ λνκνζέηε, πξνθεηκέλνπ ε πφιε λα γίλεη 

                                                           
1 Ξιάησλ, Ξνιηηηθφο, κηθ. Ιάγηνο Ζ., Εαραξφπνπινο, Αζήλα 1940, 305e - 310a. 
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επδαηκνλέζηεξε απφ απηή ηελ αιιαγή2. 

Νη Πνθηζηέο ζεσξνχζαλ ηελ πεηζψ σο ηε κέγηζηε πνιηηηθή αξεηή, 

ηελ νπνία βέβαηα εθιάκβαλαλ εθηφο απφ θπζηθφ ράξηζκα θαη έλα  

απνηέιεζκα δηδαζθαιίαο θαη εμάζθεζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν 

ραξηζκαηνχρνο θάηνρφο ηεο, ζα γηλφηαλ ν θπξίαξρνο ηεο πνιηηηθήο3. 

Ν Αξηζηνηέιεο, πνπ πξψηνο έπιαζε θαη έθαλε ρξήζε ησλ 

ηππνινγηψλ4 ραξαθηεξίδεη ηελ πεξίπησζε ηνπ ελφο, ζπάληνπ μερσξηζηνχ 

εγέηε «ψζπεξ ζεφλ ελ αλζξψπνηο»5, κεηψλνληαο ζην ειάρηζην ηελ 

πηζαλφηεηα ηεο εκθάληζήο ηνπ. Έλαο άλζξσπνο κε ηφζε ραξηζκαηηθή 

πνιηηηθή ηθαλφηεηα απνηεινχζε γηα ηνλ παηέξα ηεο πνιηηηθήο ζθέςεο 

εμαηξεηηθά ζπάλην θαηλφκελν.  

Απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ην ράξηζκα ηνπ εγέηε είλαη ε πεηζψ θαη ε 

δχλακε ηεο πίζηεο πνπ εθπέκπεη, αθνχ εθεί γελληέηαη, απφ ηε δχλακε 

απηήο ηεο πίζηεο. Σάξηζκα ζεκαίλεη πάλσ απ’ φια λα ζε πηζηεχνπλ, 

ακθίζεκα, είηε πξνο ην θαιφ είηε πξνο ην θαθφ6 θαη νη κεηαβιεηέο ηνπ 

ραξίζκαηνο εμαξηψληαη απφ ηελ θάζε θνηλσλία7. Ν θνηλσληνιφγνο Max 

Weber ρξεζηκνπνηεί ην ράξηζκα θαηά έλαλ ηξφπν νπδέηεξν ζε αμίεο: ην 

λα είζαη ραξηζκαηνχρνο, δειαδή λα ζε εκπηζηεχνληαη, κπνξεί λα είλαη 

αθφκε θαη ζέκα απάηεο ή παξαπιάλεζεο.  

Πθνπφο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο εηδίθεπζεο πνπ αθνινπζεί είλαη 

                                                           
2 Αμίδεη λα αλαθεξζεί ην παξάδεηγκα ηνπ Παβίλνπ Ξνκπίιηνπ Λνπκά, λνκνζέηε ηεο Οψκεο πνπ βαζίιεπζε απφ ην 715 
σο ην 673 π.X. Δλάξεηνο θαη δίθαηνο, ήμεξε φηη νη πνιίηεο ηεο Οψκεο ζα κπνξνχζαλ, ρσξίο ηελ εγξήγνξζε θαη ηελ 
πεηζαξρία πνπ απαηηεί ν πφιεκνο, λα γίλνπλ νθλεξνί θαη ηξπθεινί. Γηα λα απνθχγεη απηφλ ηνλ θίλδπλν πξνζπάζεζε 
λα εκθπζήζεη ζηνλ ιαφ ηεο Οψκεο έλαλ άιιν θφβν: ηνλ θφβν ησλ Θεψλ. Γηα λα πεηχρεη κάιηζηα επθνιφηεξα ην 
ζηφρν ηνπ ν Λνπκάο ζθέθηεθε φηη φζα ζα ζέζπηδε ζηνλ ζξεζθεπηηθφ ηνκέα ζα έπξεπε λα πξνέξρνληαη εμ 
απνθαιχςεσο, δειαδή λα ππάξρεη αλαθνξά ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ ζηελ ππεξθπζηθή ζνθία. Άθεζε ινηπφλ λα ιέγεηαη 
φηη, πήγαηλε ηα βξάδηα ζε παξαθείκελν ηεξφ άιζνο θαη ζπλνκηινχζε κε ηε λχκθε Ζγεξία ε νπνία ηνπ ππαγφξεπε ηνπο 
λφκνπο ηνπο νπνίνπο θαη ζα έπξεπε λα εθαξκφζεη ε Οψκε. 
3 Guthrie W.K.C., Νη Πνθηζηέο, κηθ. Ρζεθνπξάθεο Γ., ΚΗΔΡ, Αζήλα 1989. 
4 Ν ηδεφηππνο ησλ «νξζψλ» θαη «παξεθβαηηθψλ» πνιηηεπκάησλ. Ζ έλλνηα ηνπ ηδεφηππνπ απνηειεί φξν θιεηδί ζηελ 
θνηλσληνινγία ηνπ Γεξκαλνχ Max Weber θαη ηελ πεξαηηέξσ ξνή ηεο ζθέςεο καο. Ν ηδεφηππνο, ζηελ βεκπεξηαλή 
εθδνρή ηνπ, απνηειεί έλα δηαλνεηηθφ θαηαζθεχαζκα απφ επηιεγκέλα ζηνηρεία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ ηπγράλνπλ 
κηαο κνλνζήκαληεο ζεσξεηηθήο αλάπηπμεο, κε παξάιιειε αθαίξεζε ή απνκφλσζε άιισλ δεδνκέλσλ θαη 
δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ. Κε ηε κνλνζήκαληε ζχλζεζε θαη αλάπηπμή ηνπ απηή, ν ηδεφηππνο δελ απεηθνλίδεη ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα, αιιά ζηνηρεηνζεηεί κηα νπηνπία. Απηφ αθξηβψο ην γεγνλφο ηνλ θάλεη λα ζεσξείηαη σο ην πην 
θαηάιιειν επξεηηθφ θαη επηλνεηηθφ εξγαιείν γηα λα κεηξήζνπκε θαη λα ζπγθξίλνπκε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. 
Λα κειεηήζνπκε δειαδή, ζρεδφλ «εξγαζηεξηαθά» θαηά πφζνλ ε ηειεπηαία απνκαθξχλεηαη απφ ην ζεσξεηηθφ ζρήκα 
πνπ θαηαζθεπάζακε.  Ζ πξαγκαηηθφηεηα βξίζθεηαη θάπνπ αλάκεζα ζηα δχν. 
5 Αξηζηνηέιεο, Ξνιηηηθά, κηθ. Ρδίσθα - Δπαγγέινπ Ξ., Εήηξνο, Θεζζαινλίθε 2007, 1284a 10. 
6 Σαξηζκαηηθνί ππήξμαλ ηφζν ν Θιέσλ, ν Αιθηβηάδεο θαη ν Σίηιεξ φζν θαη ν Ξεξηθιήο θαη ν Αρηιιέαο. 
7 Όπσο ν Ιερ Βαιέζα ζηελ Ξνισλία, πνπ έβξαδε ελαληίνλ ηνπ θνκκνπληζκνχ. Ν Βαιέζα εμέθξαδε ηελ εθθιεζία πνπ 
πξσηνζηαηνχζε ελαληίσλ ηνπ θνπκκνπληζκνχ παίξλνληαο έηζη κε ην κέξνο ηνπ ην θχξνο ηεο εθθιεζίαο. 
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ε αλάδεημε ηεο έλλνηαο ηεο ραξηζκαηηθήο εγεζίαο, κέζα απφ ηελ 

απνζαθήληζε ησλ ζρεηηθψλ ελλνηνινγηθψλ εξγαιείσλ ηνπ Γεξκαλνχ 

θνηλσληνιφγνπ. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν Weber ήηαλ ν πξψηνο πνπ 

εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηνπ ραξίζκαηνο ζηελ θνηλσληνινγία θαη 

πξνζπάζεζε λα αλαιχζεη ην εζσηεξηθφ πεξηερφκελν ηνπ ραξηζκαηηθνχ 

ραξαθηήξα. Ήηαλ ν πξψηνο επίζεο, πνπ ππνζηήξημε φηη ην ράξηζκα 

ππνλνεί κηα ζρέζε αλάκεζα ζηνλ ραξηζκαηηθφ ζπνπδαίν εγέηε θαη ηνπο 

νπαδνχο ηνπ θαη ν πξψηνο πνπ ην ηνπνζέηεζε κέζα ζε έλα θνηλσληθφ 

πιαίζην8. Απνηειεί δειαδή θάηη ην δηαπξνζσπηθφ, ζρέζε κεηαμχ 

ραξηζκαηηθνχ πξνζψπνπ θαη νπαδψλ. 

Δηδηθφηεξα, ε έλλνηα ηνπ ραξίζκαηνο ζα εμεηαζηεί κέζα ζην πιαίζην 

ηεο θιηκαθσηήο απνθσδηθνπνίεζεο ηεο ελλνηνινγίαο ηνπ ραξηζκαηηθνχ 

εγέηε ζην πνιηηηθφ κνληέιν ηνπ Weber, πνπ ζπλαξκνινγήζεθε ζηα 

βάζε ηνπ θνηλσληνινγηθνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ, κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε ηεο 

πνιηηηθήο αλεπζπλφηεηαο ζηε Γεξκαλία ηεο επνρήο ηνπ. Ν ίδηνο έβιεπε 

φηη ρσξίο ηελ ππεχζπλε θαη παζηαζκέλε πνιηηηθή ηνπ ραξηζκαηηθνχ 

πνιηηηθνχ, ε θξαηηθή ηζρχο ζα κεηαβηβάδνληαλ ζηνλ έιεγρν ησλ 

αλαπνηειεζκαηηθψλ επαγγεικαηηψλ πνιηηηθψλ (ππαιιήισλ) ηεο 

αθέθαιεο δεκνθξαηίαο δίρσο αιεζηλφ εγέηε9. Ρν ράξηζκα απνηεινχζε 

ηζηνξηθά ηνλ πξνπνκπφ ελφο θηλήκαηνο επξχηεξνπ. Ξίζσ απφ ηνλ 

ραξηζκαηηθφ εγέηε αθνινπζεί έλα θίλεκα κεγάιν θαη δπλαηφ, ην νπνίν 

απηφο αλαιακβάλεη λα εθθξάδεη θαη λα αλακνξθψλεη, δηφηη κέζα ζε έλα 

θίλεκα ππάξρνπλ πάληνηε πνιιέο δηρνγλσκίεο θαη ρξεηάδεηαη θάπνηνο λα 

αληιήζεη ηε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ θαη ησλ επηζπκηψλ θαη λα 

κπνξέζεη λα ηνπο ηθαλνπνηήζεη φινπο. Λα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ 

ζπλδεηηθνχ θξίθνπ θαη λα βξεη κηα ζπλεθηηθή αθήγεζε αλάκεζα ζηνπο 

                                                           
8 Lindholm C., Charisma, Basil Blackwell, Cambridge 1990, ζζ. 27-28. 
9 Ρζίξνο Λ., Ζ αλάδπζε ηνπ πνιηηηθνχ ζηνηρείνπ ζηελ θνηλσληνινγία ηνπ Max Weber, Ξαπαδήζεο, Αζήλα 2014, ζε. 
244. 
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πφζνπο θαη ηηο ειπίδεο ησλ νπαδψλ. 

Ν Γεξκαλφο θνηλσληνιφγνο ζα επηζεκάλεη φηη ζηελ πνιηηηθή δελ 

κπνξεί λα κελ αληηζηέθεζαη ζην θαθφ γηαηί εάλ δελ αληηζηέθεζαη είζαη 

ππεχζπλνο γηα ην θαθφ πνπ ζα γίλεη10.  

Ν Weber πξνζπαζνχζε λα εμεγήζεη θαη λα θαηαλνήζεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα βιέπνληαο κέζα απφ ηα κάηηα ηνπ θάζε αηφκνπ ηεο 

θνηλσλίαο. Ξξνζπαζψληαο λα θαηαλνήζεη θαη λα εμεγήζεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κειεηνχζε φιεο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαλ απφ ηα 

επηζηεκνληθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πνιηηηθά, θηινζνθηθά, 

ζξεζθεπηηθά, θ.α. ξεχκαηα ηεο επνρήο ηνπ. Γηα λα δψζεη εμήγεζε ζηα 

πνιηηηθά πξάγκαηα θαη ζηελ θπξίαξρε ηάμε πξαγκάησλ κειέηεζε ηηο 

λφξκεο ηεο παξάδνζεο11, ηελ ηππηθή νξζνινγηθά λνκφηππε θπξηαξρία12 

θαη ην ράξηζκα. Ξαξαηήξεζε φηη, ν άλζξσπνο πνπ ελδηαθέξεηαη θαη 

ζπκκεηέρεη ζηα πνιηηηθά δελ επεξεάδεηαη ηφζν απφ άρξσκνπο θαη 

άνζκνπο γξαθεηνθξάηεο ή απφ κέηξηνπο πνιηηηθνχο αιιά επεξεάδεηαη 

απφ θάπνηνλ πνπ κηιά απ’ επζείαο ζηελ ςπρή ηνπ, ιέγνληάο ηνπ απηά 

πνπ ζέιεη λα αθνχζεη, ηθαλνπνηψληαο ηνπο πφζνπο ηνπ θαη ηα αηηήκαηά 

ηνπ. 

Πε έλα απφ ηα δπζθνιφηεξα εδάθηα ζην έξγν Νηθνλνκία θαη 

Θνηλσλία, ν Weber πξαγκαηεχεηαη ηελ ραξηζκαηηθή θπξηαξρία. Ζ 

αλάιπζε ηνπ Weber είλαη ηφζν πνιχπινθε ψζηε γηα λα απνθεπρζνχλ 

απινπζηεχζεηο θαη δηαθσλίεο, πξναπαηηείηαη έλα πξαγκαηηθά πξνζεθηηθφ 

δηάβαζκα13. 

Δκπλεπζκέλνο απφ ηνλ Rudolf Sohm, ηζηνξηθφ εξεπλεηή ηεο αξρηθήο 

δηακφξθσζεο ηεο πξψηεο ρξηζηηαληθήο εθθιεζίαο, ν Weber αξρηθά 

εξκήλεπζε ην ράξηζκα σο ηελ ηδηφηεηα κηαο πξνζσπηθφηεηαο, ε νπνία 

ζεσξνχληαλ σο εμαηξεηηθά αζπλήζηζηε. Απηή ε ηδηφηεηα απνηειείηαη απφ 

                                                           
10 Weber Κ., Ζ πνιηηηθή σο επάγγεικα, εηζ. – κηθ. Θππξαίνο Κ., Ξαπαδήζε, Αζήλα 1987, ζζ. 155-156. 
11 Ρηο αμίεο ηνπ αηψληνπ ρζεο. 
12 Λφκνη – Θεζκνί - Πχληαγκα. 
13 Ringer F., Max Weber. An intellectual biography, University of Chicago Press, Chicago and London 2004, ζε. 187. 
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ππεξθπζηθά ή ππεξάλζξσπα ραξίζκαηα θαη είλαη ζετθά ζηαικέλε ζηνλ 

θάηνρφ ηεο, ν νπνίνο εθηηκάηαη σο εγέηεο. Ν Weber παξαηήξεζε φηη ε 

ηδηφηεηα απηή κπνξεί αξρηθά λα είρε καγηθφ ππφβαζξν θαη ππέδεημε 

πνιππνίθηια παξαδείγκαηα απφ πξνθήηεο κέρξη εξσηθνχο πνιέκαξρνπο 

θαη απφ αξραίνπο ζακάλνπο. Πε θάζε πεξίπησζε ε λνκηκνπνίεζε ηεο 

ραξηζκαηηθήο θπξηαξρίαο είλαη εμαξηεκέλε απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

αθνινχζσλ ηνπ ραξηζκαηηθνχ εγέηε14. 

Ζ Γεξκαλία ηνπ Weber, εηηεκέλε ζην πφιεκν, δηαλχνληαο κεγάιε 

θξίζε θαη αλεξγία θαη κε ηε ζπλζήθε ησλ Βεξζαιιηψλ λα ηεο είρε θφςεη 

ηα θηεξά15 έλησζε κεγάιε ηαπείλσζε θαη φινη νλεηξεχνληαλ ηελ 

ραξηζκαηηθή εγεζία ηνπ Bismarck16. Ν Αδφιθνο Σίηιεξ πξνζπαζνχζε λα 

απνδείμεη φηη πξέπεη λα πάξεη ηε ζέζε ηνπ Bismarck. Ρν ζίγνπξν είλαη 

φηη εάλ δνχζε ν Weber ζηελ επνρή ηνπ Σίηιεξ ζα ήηαλ ν πην ζθνδξφο 

πνιέκηφο ηνπ17. Ν Weber έιεγε φηη πξφηππν ηνπ ραξηζκαηηθνχ πνιηηηθνχ 

ζηε δχζε ήηαλ ν Ξεξηθιήο. Ρν κνληέιν ηνπ ραξηζκαηηθνχ πνιηηηθνχ έρεη 

σο βαζηθά ζπζηαηηθά ην εμπςσκέλν πάζνο, ην αίζζεκα αλάιεςεο ηεο 

επζχλεο θαη ηελ αίζζεζε ηνπ κέηξνπ. Απηά ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

είλαη απηά πνπ δηαθνξνπνηνχλ έλαλ πνιηηηθφ απφ ηνπο άιινπο. Ν 

ηδεφηππνο ηεο ραξηζκαηηθήο θπξηαξρίαο ηνπ Weber απνηειεί ηε 

κεγαιχηεξε επαλαζηαηηθή δχλακε ηεο πνιηηηθήο ηζηνξίαο.  

Ρν ραξηζκαηηθφ ζηνηρείν σο πξσηαγσληζηήο ζε φιεο ηηο ηζηνξηθέο 

θνηλσλίεο, κέζα απφ ην ηηηάλην έξγν ηνπ Weber πξνζθέξεηαη γηα λα 

εκβαζχλεη θάζε κειεηεηήο. Θάζε αλαγλψζηεο ηνπ νθείιεη λα εξγαζηεί 

ππφ ηελ δηθή ηνπ νπηηθή - πξννπηηθή κε επηκνλή θαη πάζνο πάλσ ζηηο 

έλλνηεο ηηο βεκπεξηαλήο θνηλσληνινγίαο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ ζηελ 

                                                           
14 Πην ίδην, ζε. 197. 
15 Γεσγξαθηθή ζπξξίθλσζε, απαγφξεπζε ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ, θ.α. 
16 Θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θπξηαξρίαο ηνπ, ν κηιηηαξηζηήο Bismarck είρε θαηαθέξεη λα ελψζεη ηα γεξκαληθά θξαηίδηα θαη 
λα δεκηνπξγήζεη έλα εληαίν θξάηνο κεηά απφ ηξεηο πνιέκνπο κε Απζηξία, Γαλία, Γαιιία θαη παγίδεςε ην Γάιιν 
απηνθξάηνξα λα θεξχμεη πφιεκν ελάληηα ηεο Ξξσζίαο. Απνηέιεζκα ήηαλ ε άκεζε αιιειεγγχε ησλ άιισλ Γεξκαληθψλ 
θξαηηδίσλ πξνο ηελ Ξξσζία. 
17 Mommsen J.W., The political and the social theory of Max Weber: Collected Essays, University of Chicago Press, 
1992, ζζ. 190-191. 
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πςειή πλεπκαηηθή πνηφηεηα ηεο ζθέςεο ηνπ Max Weber. Δπηπξφζζεηα ν 

θαζέλαο πξέπεη λα έρεη ηελ επίγλσζε φηη ε θπζηνγλσκία ηνπ κεγάινπ 

ηνπ έξγνπ πξνζθέξεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζκηθήο δσήο ζηελ 

ρψξα καο. Ρν έξγν ηνπ Max Weber αλ θαη παξακέλεη ζηελ Διιάδα 

ζρεδφλ άγλσζην ζε πνιινχο είλαη ζήκεξα πην επίθαηξν απφ πνηέ. Ν 

Weber ηείλεη λα εξκελεχεηαη ζην πλεχκα θάζε επνρήο θαη ζε 

ππνθεηκεληθή, αηνκηθή βάζε απφ ηνλ θαζέλα ρσξηζηά. Απηή είλαη θαη ε 

δχλακε ηεο θνηλσληνινγηθήο ζθέςεο ηνπ Weber θαη δε ρξεηάδεηαη 

ηδηαίηεξεο ζπζηάζεηο. Ξξσηαγσληζηήο θαη ζεκειησηήο ηεο ζχγρξνλεο 

θνηλσληνινγίαο, απφ ηνπο ηδξπηέο ηεο έλσζεο Γεξκαλψλ θνηλσληνιφγσλ, 

πάληνηε επίθαηξνο. Νη αμηφινγνη κειεηεηέο ηνπ επαιεζεχνπλ φηη ζην 

ηεξάζηην έξγν ηνπ ππάξρεη πεδίν γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε18. Ζ επηξξνή 

ηνπ ζηελ θνηλσληνινγία, ζηελ πνιηηηθή ζθέςε θαη ζηελ ζπγθξηηηθή 

ηζηνξία ήηαλ ηεξάζηηα. Πθνπφο ηνπ δελ ήηαλ λα αιιάμεη ηνλ θφζκν αιιά 

λα ηνλ θαηαλνήζεη. 

Νη αλαγλψζεηο - δηαπηζηψζεηο απφ ην πξνρσξεκέλν έξγν ησλ 

εξεπλεηψλ κε ππθλά άξζξα εμαξγπξψλεη ηελ πξαγκαηνινγηθή αλάιπζε 

φηη ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο δηαρξνληθά απνηεινχζε ην πιένλ 

πνιπζπδεηεκέλν θαη ακθηιεγφκελν αληηθείκελν ησλ θνηλσληθψλ 

επηζηεκψλ. Ζ πξνθιεηηθά παξαηεηακέλε επηθαηξφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ 

ζηνραζκνχ ηνπ Weber ζπληζηά ηζρπξφηαην έλαπζκα γηα κηα λέα 

αλάγλσζε θαη θξηηηθή δηεξεχλεζε ηνπ ραξίζκαηνο, φπσο 

πξνζιακβάλεηαη θαη αλαηέκλεηαη ζην ξεμηθέιεπζν θαη αλαηξεπηηθφ έξγν 

ηνπ, Νηθνλνκία θαη Θνηλσλία. 

Ρν έξγν ηνπ Weber σο ζχλνιν πξνθαιεί ακεραλία ζηνπο ζρνιηαζηέο 

ηνπ. Ξεξηιακβάλεη κειέηεο πνπ θαηαηάζζνληαη ζην ρψξν ηεο ηζηνξίαο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε κειέηε ηνπ γηα ηελ Ηζηνξία ησλ Δκπνξηθψλ 

Δηαηξεηψλ ην Κεζαίσλα ή ε κειέηε γηα ηελ Ηζηνξία ησλ Αγξνηηθψλ 

                                                           
18 Eisenstadt S.N., Max Weber. On charisma and institution building, The University of Chicago Press, Chicago and 
London 1968, ζε. 10. 
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Πρέζεσλ ζηελ Αξραηφηεηα. Ξεξηιακβάλεη επίζεο, ηηο κειέηεο γηα ηηο 

κεγάιεο ζξεζθείεο, ηνπο κεγάινπο, ηζηνξηθνχο πνιηηηζκνχο ηεο Θίλαο, 

ηεο Ηλδίαο (Θνκθνπθηαληζκφ, Ηλδνπηζκφ) θαη ηνπ αξραίνπ Ηνπδατζκνχ. 

Πηα κείδνλα έξγα ηνπ Weber πεξηιακβάλεηαη ην έξγν κε ηνλ ηίηιν 

Νηθνλνκία θαη Θνηλσλία. Ρν έξγν απηφ έκεηλε εκηηειέο, αθνχ ν Weber 

πέζαλε 56 εηψλ πξηλ ην θέξεη ζε πέξαο. Ζ ξεαιηζηηθή πνιηηηθή ηνπ Max 

Weber ηέζεθε ππφ ηελ ππεξεζία ηεο Γεξκαλίαο, αθνχ αγάπεζε κε 

θινγεξφ πάζνο ην ιαφ θαη ηελ παηξίδα ηνπ. Ξίζηεπε πέξαλ ησλ άιισλ 

φηη ν γεξκαληθφο ιαφο ζα ήηαλ ππεχζπλνο, εάλ ε ξσζηθή ηπξαλλία ή ν 

αγγινζαμνληθφο πξαγκαηηζκφο θπξηαξρνχζε παγθνζκίσο19. Ν Weber 

ζεσξείηαη φηη γεθχξσζε ηελ θνηλσληνινγία ηνπ 18νπ
  
θαη 19νπ αηψλα κε 

ηελ θνηλσληνινγία ηνπ 20νπ, δηφηη ρξεζηκνπνίεζε ηηο πινχζηεο 

νηθνλνκηθέο θαη λνκηθέο γλψζεηο ηνπ γηα λα ζπιιάβεη θαη λα εξκελεχζεη 

κε αμηνζεκείσηε αθξίβεηα, έθηαζε θαη πξσηνηππία ηα πνηθίια θαηλφκελα 

θαη λα ηα εληάμεη ζην πιαίζην κηαο «επηζηήκεο ηνπ πνιηηηζκνχ»20. Ν 

ραξηζκαηηθφο πνιηηηθφο εγέηεο ηνπ Max Weber ζα πξέπεη λα έρεη 

πξνζσπηθφηεηα κε ξεαιηζκφ, εξσηζκφ θαη ηελ επίγλσζε φηη, εάλ ε 

πνιηηηθή είλαη ε ηέρλε ηνπ δπλαηνχ πξέπεη λα παζρίδεηο γηα ην αληίζεην, 

ην αδχλαην, ψζηε λα πεηχρεηο ην δπλαηφ21. 

Ν Weber έγξαςε φηη νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο αληηκεησπίδνπλ ηξεηο 

ηζηνξηθέο πηζαλφηεηεο: λα δήζνπλ ζην ζηδεξέλην θινπβί ηνπ ζχγρξνλνπ 

ινγηθηζκνχ, ηελ πηζαλφηεηα λα ππάξμεη κηα αλαγέλλεζε παιαηψλ ηδεψλ 

θαη ηέινο λα εκθαληζηνχλ εληειψο λένη πξνθήηεο. Ζ επηινγή ηνπ 

κνλνπαηηνχ απνηειεί ζέκα πνιηηηθνχ αγψλα, απνθάζεσλ θαη 

ηζηνξηθνθνηλσληθψλ παξαγφλησλ22. Ν Weber ππήξμε ππέξκαρνο ηεο 

δεκνςεθηζκαηηθήο εθινγήο απφ ην ιαφ θαη ηεο ηζρπξήο εθηειεζηηθήο 

                                                           
19 Θππξαίνο ζην: Weber Κ., Ζ πνιηηηθή σο επάγγεικα, φ.π., ζε. 89. 
20 Βαζηιείνπ Θ., Ν Καμ Βέκπεξ έξρεηαη μαλά ζηελ επηθαηξφηεηα, Θαζεκεξηλή, 25 Καξ 2006. 
21 Θππξαίνο ζην: Weber Κ., Ζ πνιηηηθή σο επάγγεικα, φ.π., ζε. 91. 
22 Kalyvas A., Democracy and the Politics of the Extraordinary, Cambridge University Press, 2008, ζε. 17. 
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εμνπζίαο. Έηζη, ε θχξηα εζηία ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζθέςεο αθνξνχζε ζηηο 

μερσξηζηέο δπλάκεηο ηνπ ραξηζκαηηθνχ εγέηε. Πηελ θνηλσληνινγία ηεο 

ραξηζκαηηθήο εγεζίαο ν Γεξκαλφο θνηλσληνιφγνο κειέηεζε ηελ πνιηηηθή 

πξνέιεπζε πνιπάξηζκσλ ζπζηεκάησλ πίζηεο, θνζκνζεσξηψλ, εζηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ θαη δηαζέζεσλ αλάκεζα ζε πνηθίιεο νκάδεο κε εηεξνβαξή 

ζπκθέξνληα, θαηεχζπλζε αμηψλ θαη θνηλσληθέο ζέζεηο, νη νπνίεο 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζεζκνζέηεζε λέσλ κνξθψλ θπξηαξρίαο. Νη έξεπλεο 

ηνπ Weber ζηξέθνληαη γχξσ απφ ηνλ αγψλα γηα κεηακφξθσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ θφζκνπ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο δηάδνζεο κηαο λέαο 

απεηθφληζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ κπνξεί λα πξνζθαιέζεη 

επαλάζηαζε ζηηο ππάξρνπζεο λννηξνπίεο. Δπίζεο απηή ε επαλάζηαζε 

κπνξεί λα απνηειεί ηελ αξρή γηα λέεο ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο θαη 

λα δερηεί ηελ ππνζηήξημε φισλ θαη πεξηζζφηεξσλ νκάδσλ γηα ηε 

ξηδνζπαζηηθή λνκνζέηεζε κηαο λέαο λνκηθήο θαη πνιηηηθήο ηάμεο23. Νη 

θπξίαξρεο πίζηεηο θαη νη ζεζκνί ηνπ παξφληνο γηα ηνλ Weber είλαη ηα 

θεηκήιηα παιαηψλ αγψλσλ κεηαμχ αλζξψπσλ πνπ ππέθεξαλ, 

πξνζπαζνχζαλ θαη έπξαηηαλ24. 

Κε ηελ πξψηε θηφιαο αλάγλσζε ηνπ έξγνπ ηνπ Weber κπνξεί θαλείο 

λα δηαθξίλεη ην πνιππξηζκαηηθφ θαη πνιπδηάζηαην λφεκά ηνπ. Έλα έξγν 

πνπ επηδέρεηαη πνιιέο εξκελείεο απφ ηνπο πνιινχο αλαιπηέο ηνπ, νη 

νπνίνη έρνπλ αζρνιεζεί κε ην ζρνιηαζκφ ηνπ.   

Γηα λα μεδηπιψζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ ραξίζκαηνο ζα εζηηάζνπκε 

ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο κεραληζκνχο πνπ θάλνπλ πηζαλή ηε γέλλεζή ηνπ. 

Έηζη πέξα απφ ην φηη παξέρνληαη θαιχηεξεο εμεγήζεηο γηα ηελ εκθάληζε 

ηεο ραξηζκαηηθήο εγεζίαο, αλαδσνγνλείηαη ην ζεσξεηηθφ λφεκα ηεο 

έλλνηαο ηνπ ραξίζκαηνο. 

Θάζε πξνζπάζεηα λα δψζεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηδεφηππνπ 

ηεο ραξηζκαηηθήο θπξηαξρίαο ηνπ Max Weber πξέπεη λα έρεη ηελ 

                                                           
23 Πην ίδην, ζε. 25. 
24 Πην ίδην, ζζ. 25-26. 



12 
 

επίγλσζε φηη ηνχην δελ κπνξεί λα γίλεη κε πιεξφηεηα, φηαλ πξφθεηηαη 

γηα έλα πλεχκα ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ Weber. Ξαξ’ φια απηά πξνζδνθία 

κνπ είλαη λα ηξνθνδνηήζσ ηνλ αλαγλψζηε κε ζηνηρεία γηα πεξαηηέξσ 

έξεπλα ζην θνινζζηαίν έξγν ηνπ Weber. 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ 

Νκφηηκνπ θαζεγεηή Πηέιηνπ Σησηάθε, ζην πιαίζην ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

κνπ ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Ξνιηηηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Ξαλεπηζηήκηνπ 

Θξήηεο. Θα ήζεια αξρηθά λα ηνλ επραξηζηήζσ ζεξκά γηα ηελ επθαηξία 

πνπ κνπ έδσζε λα αζρνιεζψ κε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

εξεπλεηηθά κνπ ελδηαθέξνληα, θαζψο θαη γηα ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή 

ηνπ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα εθπφλεζεο απηήο ηεο εξγαζίαο. Πηηο δηάθνξεο 

ζπδεηήζεηο κέζα θη έμσ απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, κε 

ελεζάξξπλε επίκνλα λα θαηαπηαζηψ θαηά ηνλ ηξφπν απηφ, φηαλ ηνπ 

εμέθξαζα ηελ επηζπκία κνπ λα αζρνιεζψ κε ην ράξηζκα ηνπ Weber.  

Αο επηηξαπεί λα εθκεηαιιεπηψ απηέο ηηο γξακκέο σο κηα θαιή 

αθνξκή γηα λα επραξηζηήζσ γηα ιφγνπο πνπ δε ζρεηίδνληαη άκεζα κε 

ηελ παξνχζα εξγαζία θαη ηνπο θαζεγεηέο κνπ Γθηνχξα Θαλάζε, 

Λνπηζφπνπιν Θσκά θαη Πηεξγίνπ Αλδξέα, δηφηη αλήθνπλ θη απηνί ζηνπο 

αλζξψπνπο - εξεπλεηέο - δαζθάινπο πνπ πινπηίδνπλ κε ηελ παξνπζία 

θαη ην έξγν ηνπο ηνλ ηνκέα ηεο Ξνιηηηθήο Δπηζηήκεο. 

Δπίζεο επραξηζηψ ηα άιια δχν κέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο, ηνλ 

θαζεγεηή θχξην Ληθφιαν Ξαπαδάθε θαη ηνλ ιέθηνξα θχξην Δπζχκε 

Ξαπαβιαζφπνπιν, γηα ηηο ρξήζηκεο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη ηελ ζπκβνιή 

ηνπο ζηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. 

Αο κνπ επηηξαπεί λα επραξηζηήζσ μερσξηζηά, ηε ζχληξνθν ηεο 

δσήο κνπ Γέζπνηλα, κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα Φηινζνθίαο πνπ κε 

ελζάξξπλε θαη ζπλέβαιε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ, κε ηηο 

παξαηεξήζεηο ηεο, ηελ θξηηηθή, ηηο γλψζεηο ηεο θαη ην θσηεηλφ ηεο 

πλεχκα. Ζ εξγαζία απηή δελ ζα είρε πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηελ 
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ππνκνλεηηθή ζηήξημή ηεο πξνο ην πξφζσπφ κνπ, θαη κε επγλσκνζχλε 

ηεο ηελ αθηεξψλσ. 
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Η ΟΤΙΩΓΗ ΓΙΑΣΑΗ ΣΟΤ ΥΑΡΙΜΑΣΟ 

2 

 

Ν Max Weber αλήθεη ζηνπο πιένλ εμέρνληεο θαη αμηέπαηλνπο 

δηδάζθαινπο ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ επηζηεκψλ. Γηάξζξσζε ην 

ηξίγσλν ησλ ηξηψλ θαζαξψλ ηχπσλ ηεο λφκηκεο θπξηαξρίαο25, απφ ηελ 

αλάκεημε ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζχλζεζε ησλ θξαηηθψλ θαη 

θπξηαξρηθψλ θαηλνκέλσλ. Πηε βάζε απηνχ ηνπ ηζφπιεπξν ηξηγψλνπ 

θπξηαξρίαο, ε κηα γσλία ζρεκαηίδεηαη απφ ηελ ηεξαξρηθά δνκεκέλε θαη 

νξζνινγηθνχ ραξαθηήξα λφκηκε θπξηαξρία, ε νπνία απνηειεί πξφηππν 

λφκηκεο ππαθνήο θαη βάζε ζηαζεξψλ θαηαζηαηηθψλ θαλφλσλ. Αθφκε θαη 

ν δηαηάδσλ ππαθνχεη ζε έλα ηππηθά αθεξεκέλν πξφηππν θαλφλα. Πηελ 

άιιε γσλία ηνπ ηξηγψλνπ, ηνπνζέηεζε ηελ παξαδνζηαθή απζεληία ηνπ 

αηψληνπ ρζεο, ηελ θπξηαξρία ησλ νκνηφκνξθσλ παξαδνζηαθψλ θαλφλσλ: 

ηελ παξαδνζηαθή θπξηαξρία. Ρν πεξηερφκελν ησλ εληνιψλ ηεο είλαη 

δεζκεπκέλν απφ ηελ παξάδνζε θαη νη θπξηαξρνχκελνη ππαθνχλ ηνλ 

θπξίαξρν ιφγσ επζέβεηαο. Πηελ θνξπθή ηνπ ηξηγψλνπ, ε ραξηζκαηηθή 

θπξηαξρία ηεο απνθάιπςεο θαη ηνπ εξσηζκνχ, ηεο απζεληηθήο πεηζνχο, 

κε ππξήλα ηε θξάζε: «Γέγξαπηαη, εγψ δε ιέγσ πκίλ». Ρν ηξίγσλν 

έθιεηζε αθήλνληαο έμσ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Weber ζε έλα ηέηαξην ηχπν 

θπξηαξρίαο, απηήλ ηεο επαλαζηαηηθήο λνκηκνπνίεζεο, ε νπνία αληιεί ηελ 

λνκηκνπνίεζή ηεο απφ ηε βνχιεζε ησλ θπξηαξρνχκελσλ26. 

Ν Weber έθαλε δεθηνχο ζην ζχζηεκά ηνπ δχν ηξφπνπο 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο δχλακεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ είλαη αξθεηά 

καθξηά απφ ην θπξίαξρν βαζίιεην ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ νπζηαζηηθψλ 

δξάζεσλ θαη απφ πξφζσπα πνπ αλαδεηνχλ έλα επηζπκεηφ ζθνπφ. Ν 

πξψηνο ηξφπνο ηεο κε νξζνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο, ε παξάδνζε, πνπ 
                                                           

25 Νη αμηφινγνη εξκελεπηέο ηνπ Weber ρξεζηκνπνηνχλ είηε ηελ εμνπζία είηε ηελ θπξηαξρία. Πηελ παξνχζα εξγαζία ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί ν φξνο ηεο θπξηαξρίαο. 
26 Κία δηάιεμε ηνπ Max Weber γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο θνηλσληνινγίαο, ζην Weber M., Νηθνλνκία θαη Θνηλσλία, 
Θνηλσληνινγία ηεο Δμνπζίαο, η. 5, κηθ. - εηζ. – ζρφιηα Γθηνχξαο Θ., Παβάιιαο, Αζήλα 2005, ζζ. 418-421. 
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απεηθνλίδεηαη απφ ηνλ Weber σο έλαο αηειείσηνο θχθινο ηεο 

επαλάιεςεο θαη ηνπ αηψληνπ ρζεο. Νη παξάγνληεο ζηνλ θαζαξφ ηχπν ηεο 

παξαδνζηαθήο θνηλσλίαο ππνηίζεηαη πσο δελ έρνπλ επίγλσζε ηεο 

ζεκαζίαο ησλ ελεξγεηψλ ηνπο, αιιά ιεηηνπξγνχλ απεξίζθεπηα θαη 

κεραληθά, επαλαιακβάλνληαο φηη έρεη γίλεη ζην παξειζφλ, κφλν θαη κφλν 

επεηδή έρεη μαλαζπκβεί θαη πξσηχηεξα. Ζ κε νξζνινγηθφηεηα ηεο 

παξάδνζεο δελ είλαη ε κε νξζνινγηθφηεηα ηνπ πάζνπο αιιά ηεο 

αδξάλεηαο θαη ηνπ ιήζαξγνπ. Δίλαη ζπληεξεηηθή, πξνβιέςηκε θαη 

πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηε κεραληθή αλαπαξαγσγή ηνπ. 

Ωζηφζν ν δεχηεξνο ηξφπνο είλαη απηφο πνπ ζα εζηηάζνπκε. Ν ηχπνο 

ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θαη ηνπ πεγαίνπ. Ν ηχπνο ηεο κε ζεζκηθά - ηππηθά 

λνκφηππεο δξάζεο. Ζ ραξηζκαηηθή δξάζε, ζηελ πξσηαξρηθή ηεο κνξθή 

δελ είλαη νξζνινγηθά - ηππηθά πξνζδηνξηζκέλε, είλαη εθηφο ζεζκψλ ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Όκσο κπνξεί λα πιεζηάδεη ηφζν ζηε ινγηθή (π.ρ. ην 

ράξηζκα ηνπ Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ, ηνπ Νκπάκα), φζν θαη ζηε κε 

νξζνινγηθφηεηα (π.ρ. ε δξάζε ηνπ Δξλνγάλ). Αθφκα θαη ζηνλ Διεπζέξην 

Βεληδέιν, ππήξραλ ζηηγκέο θαη ζπλζήθεο φπνπ ε δξάζε ηνπ ήηαλ κάιινλ 

πέξαλ απφ ηε ινγηθή (φηαλ π.ρ. ήζειε λα επηρεηξήζεη ην αλέθηθην κε ηε 

κηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία. 

Απηή είλαη ε δξάζε πνπ νξγαλψζεθε ην ράξηζκα.  Όκσο ην ράξηζκα 

δελ είλαη εχθνιν λα νξηζηεί κέζα ζην έξγν ηνπ Weber27. Δηδηθφηεξα 

γξάθεη γηα δχν δηαθξηηέο κνξθέο ηνπ ραξίζκαηνο, νη νπνίεο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη ζε αληίζεζε ε κηα κε ηελ άιιε. Ζ πξψηε κνξθή 

ηνπ ραξίζκαηνο, ε ζεζκηθή ηνπ κνξθή, κπνξεί λα είλαη θιεξνλνκηθή ή 

λα επελδχζεη ηελ έληαμε ζε έλα ζεζκφ. Απηφ ην ράξηζκα ηεο 

«θαζεκεξηλφηεηαο» δίδεη κηα αχξα ηεξήο δχλακεο ζε φπνηνλ έρεη ην 

δηθαίσκα λα θνξά ην ρηηψλα ηνπ επηζθφπνπ ή λα θαζίζεη ζην ζξφλν ηνπ 

                                                           
27 Ν Stefan Breuer ζηε κειέηε ηνπ «Bürokratie und Charisma» αλαθέξεη φηη, ν Weber ην ράξηζκα δελ ην έπιαζε ζαλ 
κηα έλλνηα επθνινλφεηε. Αλαθέξεη ζπλερίδνληαο φηη, ε λεσηεξηθφηεηα πξνζιακβάλνληαλ γηα ηνλ Weber σο κία 
ζπλερή ακνηβαηφηεηα αλάκεζα ζηνλ νξζνινγηζκφ θαη ην ράξηζκα. 
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βαζηιηά ή λα θνξέζεη ηα δηαθξηηηθά ηνπ ζηξαηεγνχ αλεμάξηεηα απφ ηα 

πξαγκαηηθά πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ην 

ράξηζκα είλαη κηα δχλακε γηα ηε λνκηκνπνίεζε ησλ ηζρπξψλ ζεζκψλ θαη 

αηφκσλ. Απηά ηα ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα θαη νη ζεζκνί πνπ ην θαηέρνπλ 

ηζρπξίδνληαη θαη πηζηεχεηαη απφ ην θνηλφ φηη έρνπλ κηα ζχλδεζε κε ην 

ηεξφ θαη σο εθ ηνχηνπ έρνπλ ην ράξηζκα. Ν Weber ζα αθηεξψζεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ ζε απηή ηελ κνξθή ηνπ ραξίζκαηνο ρσξίο απηφ λα 

ζεκαίλεη φηη ηελ ζεσξεί πξσηαξρηθή κνξθή. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα ν 

ίδηνο ππνζηήξηδε φηη ε ζπκκαρία ηνπ ραξίζκαηνο κε ηελ δηαηήξεζε ηνπ 

ηη ππάξρεη είλαη έλα θαζαξά δεπηεξεχνλ θαηλφκελν.  

Αλη’ απηνχ, ν θαζαξά πξαγκαηηθφο εθ ησλ πξνηέξσλ ηχπνο ηνπ 

ραξίζκαηνο είλαη κηα αλαηξεηηθή, ζπλαηζζεκαηηθά έληνλε, ρακειφηεξε 

δχλακε, ε νπνία είλαη ζε αληίζεζε κε ηε ξνπηίλα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, 

εθείλεο ηεο παξάδνζεο θαη εθείλεο πνπ ππφθεηληαη ζε νξζνινγηθή 

δηαρείξηζε. 

Δπηρεηξψληαο ζηελ αλάιπζε ηνπ ραξίζκαηνο ζα μεθηλήζνπκε κε ηελ 

θαζαξή πεξηγξαθή ηνπ ραξίζκαηνο θαη κεηά λα εμεηάζνπκε πφζν απηφ 

επηδξά ζηελ θνηλσλία28. Ξνηα έλλνηα άξαγε ζα κπνξνχζε λα είλαη 

αλψηεξε απφ ην ράξηζκα ηνπ Max Weber29; Ζ παηξφηεηα ηνπ νξηζκνχ 

ηνπ ραξίζκαηνο απνδίδεηαη αλακθηζβήηεηα ζηνλ Weber θαη γηα λα 

πξνζδηνξίζνπκε γελεαινγηθά ην ράξηζκα ζα ρξεηαζηεί λα πξνζεγγίζνπκε 

ζηελ αλαθνξά ηνπ Γθηνχξα, φπνπ ζηελ αμηφινγε παξέθβαζή ηνπ γηα ην 

ράξηζκα αλαθέξεη: ην ζίγνπξν είλαη φηη ν γελέζιηνο ηφπνο ηνπ 

ραξίζκαηνο είλαη ε ζξεζθεία30.  

Ρν ράξηζκα απνηειεί κηα έλλνηα θιεηδί ζηελ βεκπεξηαλή 

ηεξκηλνινγία θαη κηα απφ ηηο πεξηζζφηεξν ζρνιηαζκέλεο έλλνηεο ζηελ 

ηζηνξία ηεο θνηλσληνινγίαο ηεο ζξεζθείαο31. Πκηιεκέλε κέζα ζην 

                                                           
28 Αθνινπζψληαο ηελ ζπκβνπιή ησλ Bendix θαη Lipset 1957, 87. 
29 Γθηνχξαο Θ., ζηελ εηζαγσγή ηνπ Weber M., Νηθνλνκία θαη θνηλσλία, Θνηλσληνινγία ηεο Θξεζθείαο, η. 3, κηθ. - εηζ. 
- ζρφιηα Γθηνχξαο Θ., Παβάιιαο, Αζήλα 2007, ζε. ξλε’. 
30 Πην ίδην, ζε. ξλζ΄. 
31 Tybjerg T., Reflections on Charisma, Nordic Journal of Religion vol.20, 2007, ζε. 167. 
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εξγαζηήξην ηνπ Weber ραξαθηεξίδεη ηελ μερσξηζηή ηδηφηεηα πνπ 

απνδίδνπλ ζηνλ εγέηε νη νπαδνί ηνπ. Απιψλεη ηηο ηζηνξηθέο ηνπ ξίδεο 

ζηε καγηθή θαη ππεξθπζηθή ηδηφηεηα ησλ πξνθεηψλ, ζεξαπεπηψλ, 

αξρηθελπγψλ θαη πνιεκηθψλ εξψσλ, νη νπνίνη είραλ ην δηθαίσκα λα 

απιψζνπλ ηα ρέξηα ηνπο ζην βαξχ ηξνρφ ηεο ηζηνξίαο. Ζ έλλνηα ηνπ 

ραξίζκαηνο εθθξάδεη πάλσ απ’ φια ηελ πξνζσπηθή αθνζίσζε ζηνλ 

εγέηε, ζηνλ εθιεθηφ, ζηνλ έλα, ζ’ εθείλνλ πνπ ζαπκαηνπξγεί ζαλ κηα 

δηαξθή δνθηκαζία αλαλέσζεο ηεο εληνιήο ζπλέρηζεο ηεο θπξηαξρίαο ηνπ.  

Ρν ράξηζκα ιεηηνχξγεζε σο ζεκέιηνο ιίζνο ζε ζξεζθεπηηθέο θαη 

ζηξαηησηηθέο δνκέο. Γηα κέζνπ ησλ αηψλσλ ην κνληέιν ηνπ ραξίζκαηνο 

αλαδχζεθε ζε ζπδεηήζεηο ζην ρψξν ηεο θπξηαξρίαο, φπσο θαη γηα ηελ 

εγεζία ησλ πνιέκαξρσλ. Ζ πξψηε κεζνδνινγηθή κειέηε γηα ην ράξηζκα 

δηεμήρζε φκσο απφ ηνλ Γεξκαλφ θνηλσληνιφγν. Αθφκε φκσο θαη ζηελ 

ζεσξία ησλ ηδεψλ ηνπ θιαζζηθνχ γίγαληα ηεο θνηλσληνινγίαο, έρεη κηα 

ακθηζβεηήζηκε δηέγεξζε. Απνηειεί φκσο κηα πξνζσπηθή ηθαλφηεηα - 

ηδηφηεηα, έλα πξνίθηζκα επινγίαο φπσο ε ειιεληθή ιέμε ράξηζκα 

ππνδειψλεη, ή είλαη κηα ςπρνινγηθή ρεηξαγψγεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνζσπηθφηεηεο γηα λα επηηχρνπλ ηελ πίζηε θαη ηελ 

ππνηαγή ησλ ππνινίπσλ; Κήπσο είλαη απιά κηα πξνβνιή ελφο ηχπνπ 

απφ ζαπκαζηέο θαη ηνπο αθφινπζνπο; Ζ ζπλήζεο ρξήζε ηεο έλλνηαο ηνπ 

ραξίζκαηνο δαλείδεηαη απφ φιεο ηηο παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο, 

επαιεζεχνληαο ζηνλ ραξηζκαηηθφ εγέηε ην πνξηξέην ελφο πξνζψπνπ, 

ην νπνίν απεηθνλίδεη κηα πξνζσπηθή ειθπζηηθφηεηα θαη ηζρπξνπνίεζε 

πνπ νδεγνχλ ζε δεκνθηιή αθνζίσζε θαη πίζηε. Γη’ απηφ ην ιφγν φηαλ 

ζα κηιάκε γηα ράξηζκα ζα κηιάκε θαη γηα πίζηε. 

Ζ ηζρπξή επηξξνή ηνπ Weber γηα ηε ζεσξία ηνπ ραξίζκαηνο 

απνηέιεζε κηα απάληεζε γηα ηηο ξίδεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εγεζίαο, 

πνπ γηλφηαλ πνιχ ζπδήηεζε ζην ηέινο ηνπ δεθάηνπ ελάηνπ αηψλα. Ν 

θιαζζηθφο θνηλσληνιφγνο εμέπιεμε θαηαθεχγνληαο ζε κηα έλλνηα 
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παξκέλε απφ ηελ ζενινγία. Ν φξνο αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ 

Philo Jydaeus ππνδειψλνληαο έλα δψξν Θενχ. Έπεηηα απφ ηνλ 

Απφζηνιν Ξαχιν πεξηζζφηεξν επηθαλψο ζηελ Ξξψηε ηνπ Ξξνο 

Θνξηλζίνπο Δπηζηνιή. Ν Απφζηνινο Ξαχινο ρξεζηκνπνίεζε κε 

θαζαξφηεηα ηελ έλλνηα γηα λα πεξηγξάςεη ηα εμαηξεηηθά εηδηθά 

πξνηθίζκαηα πνπ ν Θεφο δψξηδε ζε φια ηα κέιε ηεο ρξηζηηαληθήο 

θνηλφηεηαο32. Θαηά ηνλ Απφζηνιν Ξαχιν ην ράξηζκα απνηεινχζε κηα 

θαζαξά πξνζσπηθή ηδηφηεηα κε ηελ νπνία ν Θεφο πξνίθηδε ηνπο πηζηνχο 

Σξηζηηαλνχο. 

Ν Weber παξαδέρεηαη φηη ε έλλνηα ηνπ ραξίζκαηνο δελ είλαη θάηη ην 

θαηλνχξγην θαη φηη ν ίδηνο ηε δαλείζηεθε απφ ηνλ Ινπζεξηαλφ Rudolth 

Sohm, ν νπνίνο ηελ είρε ρξεζηκνπνηήζεη ζηε κειέηε ηνπ γηα ην 

εθθιεζηαζηηθφ δίθαην ησλ πξψηκσλ Σξηζηηαληθψλ εθθιεζηψλ. Ν Sohm, 

πνπ ζηελ κειέηε ηνπ δέρηεθε έληνλε θξηηηθή, ππεξαζπίζηεθε ηελ αμία 

ησλ ραξηζκαηηθψλ ζρέζεσλ θαη παξάιιεια αληέδξαζε ζην 

γξαθεηνθξαηηθφ ραξαθηήξα κέζα ζηε ρξηζηηαληθή εθθιεζία33. Ν ίδηνο, 

έθαλε ρξήζε ηνπ φξνπ γηα λα πεξηγξάςεη ην κεηαζρεκαηηζκφ απφ ηελ 

πξσηαξρηθή θνηλφηεηα ησλ αθνινχζσλ ηνπ Ηεζνχ ζηελ ζεζκηθή 

εθθιεζία ηεο Οψκεο. Όπσο ν ίδηνο ππνζηήξημε, ην ζπάλην θαη 

πξνηθηζκέλν ράξηζκα, ραξίδεηαη απφ ην Θεφ ζε ραξηζκαηηθά κεκνλσκέλα 

απζεληηθά πξφζσπα. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ηα ραξίζκαηα δελ κπνξνχλ 

νχηε λα ρνξεγεζνχλ αιιά νχηε θαη λα κεηαβηβαζηνχλ απφ κέινο ζε 

κέινο εληφο ηεο ρξηζηηαληθήο θνηλφηεηαο. Κε άιια ιφγηα νη Απφζηνινη, νη 

δηδάζθαινη θαζψο θαη νη πξνθήηεο είραλ ηδηαίηεξεο ραξηζκαηηθέο ζρέζεηο 

κε ηνπο πηζηνχο. Νη ηειεπηαίνη αλαγλψξηδαλ ζην πξφζσπν ησλ πξψησλ 

ην ράξηζκα θαη ηελ θιήζε πνπ είραλ απφ ηνλ Θεφ γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο 

ρξηζηηαληθήο αγάπεο. 

Ζ θνηλσληνινγία ζπιιέγεη ηηο δηάθνξεο πεγέο ηεο έλλνηαο ηνπ 

                                                           
32 Ρν θάζε κέινο είρε έλα μερσξηζηφ πξνίθηζκα: ἀκεηακέιεηα γὰξ ηὰ ραξίζκαηα θαὶ ἡ θιῆζηο ηνῦ Θενῦ (πξνο 
Οσκαίνπο επηζηνιή Ξαχινπ 11,29). 
33 Σησηάθεο Π., εηζαγσγή ζην Weber  Κ., Ζ πνιηηηθή σο επάγγεικα, κηθ. Σησηάθεο Π., ππφ δεκνζίεπζε, ζε. 46. 
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ραξίζκαηνο ζην εξγψδεο πξντφλ επηζηεκνληθήο ζθέςεο34 γηα λα 

δηαπξαγκαηεπηεί ηελ έλλνηα ηεο ραξηζκαηηθήο θπξηαξρίαο, φρη πηα σο 

εηδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξψηκνπ ρξηζηηαληζκνχ αιιά σο κηα γεληθή 

θαηεγνξία θπξηαξρίαο. Ρα παξαδείγκαηα ηνπ Weber πεξηιακβάλνπλ ηνπο 

Berserker, ηνλ ζακάλν, ηνλ πξνθήηε θαη άιινπο εθζηαηηθνχο εγέηεο, νη 

νπνίνη ζπάλε ηηο ππάξρνπζεο λφξκεο ηεο παξαδνζηαθήο θπξηαξρίαο. Γηα 

ηνλ Weber σζηφζν ην ράξηζκα δελ αληηπξνζσπεχεη κηα εγγελή αηνκηθή 

ηδηνθηεζία αιιά ζρεηίδεηαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θπξηαξρίαο απφ 

αθφινπζνπο θαη καζεηέο. Ζ θαηνρή ηνπ ραξίζκαηνο ειέγρεηαη θαη 

επαιεζεχεηαη απφ ηνπο αθνινχζνπο θαη εμαξηάηαη απφ ηελ θαζαξή 

αθνζίσζε θαη πίζηε ζηηο απαηηήζεηο ελφο ραξηζκαηηθνχ εγέηε. Ζ 

ραξηζκαηηθή θπξηαξρία ζαλ ζθέςε αλαπηχρζεθε σο αληίζεζε ζηελ 

παξαδνζηαθή θαη ζηελ νξζνινγηθά - λφκηκε θπξηαξρία. Ρν ράξηζκα θάλεη 

πηζαλή ηελ εκθάληζή ηνπ ζε πεξηφδνπο θνηλσληθήο θξίζεο θαη δηάξξεμεο 

φηαλ θνηλσληθά εθηνπηζκέλεο νκάδεο ζηξέθνληαη κε πνιιέο βιέςεηο 

ζηνπο έθηαθηνπο εγέηεο. Ν Weber είρε ηελ άπνςε φηη, ε ραξηζκαηηθή 

θπξηαξρία είλαη εμαηξεηηθά αζπλήζηζηε ζηελ ζχγρξνλε πνιηηηθή, πνπ 

θπξηαξρεί ε θνκκαηηθή κεραλή, ε εθινγηθή γξαθεηνθξαηία θαη νη 

δεκφζηνη νξγαληζκνί.  

Ρν ράξηζκα ππνδειψλεη ην ζεκάδη, ην ζαχκα πνπ καξηπξά ηηο 

ηδηαίηεξεο ηδηφηεηεο ελφο εγέηε. Ν ραξηζκαηνχρνο αζθεί ηελ ραξηζκαηηθή 

θπξηαξρία ζηεξηδφκελνο απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ, νη νπνίνη αζθνχλ ην 

πλεπκαηηθφ θαζήθνλ ηνπ κέζα ζε απηή ηελ ηδηαίηεξε ζρέζε, 

πηνζεηψληαο ηηο απφςεηο ηνπ εγέηε, θπιάηηνληαο πίζηε θαη ππαθνή 

εθηειψληαο άλεπ αληηινγίαο ηηο εληνιέο ηνπ35. 

Ρν ράξηζκα αμίδεη ζηελ πιήξε ηνπ ζεκαζία φηαλ σο πξνίθηζκα ηνπ 

ραξηζκαηνχρνπ θαηέρεηαη εθ θχζεσο θαη δελ κπνξεί λα απνθηεζεί κε 

                                                           
34 Γθηνχξαο Θ., εηζαγσγή ζην Weber M., Νηθνλνκία θαη θνηλσλία, Θνηλσληνινγηθέο Έλλνηεο, η. 1, κηθ. - εηζ. – ζρφιηα 
Γθηνχξαο Θ., Παβάιιαο, Αζήλα 2005, ζε. ξνο’. 
35 Ξαπάδνγινπ Γ.Κ., Πχγρξνλε Ξνιηηηθή Ζγεζία, Ξαπαδήζεο, Αζήλα 2012, ζζ. 38-39. Πχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο 
θπξηαξρίαο απφ ηνλ Max Weber, ην «θαζαξφ» πξφηππν ηεο ραξηζκαηηθήο ζρέζεο βξίζθεηαη ζην ζηξαηφ θαη ζηηο 
δηαηαθηηθέο ζρέζεηο πνπ ηνλ ζπγθξνηνχλ. 
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θαλέλα άιιν ηξφπν36. Πηνλ ραξηζκαηηθφ εγέηε, πνπ κπνξεί λα αλαπηχμεη 

ην ράξηζκα πνπ θαηέρεη εθ θχζεσο κέζσ ηεο αζθεηηθήο, απνθαινχζαλ 

παιαηφηεξα ηηο έθηαθηεο θαη απνθιεηζηηθέο δπλάκεηο ηνπ σο κάλα, 

νξέληα ή κάγα. Δκείο ζα ηηο απνθαινχκε κε κηα ιέμε ράξηζκα37. Ρν 

ράξηζκα ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη έλα ζείν δψξν πνπ θαζνξίδεη ην αίηην 

ζηελ πνιηηηθή κε έλα ηξφπν πνπ ν Αξηζηνηέιεο θαη ν Καθηαβέιη ζηηο 

ζπκβνπιέο ηνπο ζην βαζηιηά θαη ηνλ πξίγθηπα αληίζηνηρα, ζα θαηέιεγαλ 

ζηελ ίδξπζε ελφο λένπ πνιηηεχκαηνο. 

Γηα λα θαηαζθεπάζεη ηνλ ελλνηνινγηθφ ραξαθηήξα ηνπ ραξίζκαηνο ν 

Weber απνκαθξχλεη ξεηά ηελ έλλνηα απφ ηε ζενινγηθή ηεο ζπλάθεηα38. 

Γηα ηνλ Weber ην ράξηζκα πξνζδηνξίδεη έλαλ πνιηηηθφ ηχπν, ηνλ νπνίν ν 

Γεξκαλφο θνηλσληνιφγνο αλαιχεη ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ηελ 

πλεπκαηηθή ηνπ πεγή, επαλαιακβάλνληαο κε έκθαζε φηη ηνλ 

κεηαρεηξίδεηαη κε νπδεηεξφηεηα, ρσξίο λα ηνλ πεξλά απφ θξίζεηο. Ξαξά 

ηε ζθιεξή ζπλαλαζηξνθή ηνπ Weber κε ην ράξηζκα, ηνπο 

ζξεζθεπηηθνχο εγέηεο θαη ηηο βηβιηθέο παξαπνκπέο, δελ ππνγξάθεη ζε 

ζξεζθεπηηθέο επηηάμεηο ηεο πίζηεο, σο εθ ηνχηνπ ζηελ απαίηεζε ηεο 

θπξηαξρίαο πνπ επέβαιε ν ραξηζκαηηθφ εγέηεο. Ζ πξνζέγγηζή ηνπ είλαη 

πεξηγξαθηθή θαη ηππνινγηθή. Δξκελεχνληαο ηελ ραξηζκαηηθή θπξηαξρία 

σο έλαλ απφ ηνπο ηξεηο ηχπνπο ηεο λνκηκνπνηεκέλεο θπξηαξρίαο εζηηάδεη 

ζηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζην ράξηζκα θαη ζηνπο δχν άιινπο ηχπνπο ηεο 

παξαδνζηαθήο - παηξηαξρηθήο θαη ηεο νξζνινγηθήο - λφκηκεο θπξηαξρίαο. 

Δλψ νη άιινη δχν ηχπνη είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ηελ νηθνλνκηθή θαη 

πνιηηηθή ηζνξξνπία, ην ράξηζκα παξνπζηάδεηαη ζε θαηαζηάζεηο 

θνηλσληθήο θξίζεο θαη θαηαζηξνθήο. 

Ν Weber σο επηζηήκνλαο θαη πνιηηηθά ζηξαηεπκέλνο δηαλννχκελνο 

                                                           
36 Weber M., Νηθνλνκία θαη θνηλσλία, η. 3, φ.π., ζε. 4. 
37 Πην ίδην. Ζ θνηλσληνινγηθή έλλνηα ηνπ κάλα δελ άληεμε ζηνλ ρξφλν. 

38 Pappas T., Political Charisma Revisited and Reclaimed for Political Science, European University Institute, Piza 
2007, ζζ. 1-3. 
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ζα πηνζεηήζεη ηελ βηβιηθή έλλνηα ηνπ ραξίζκαηνο39 θαη ζα ηελ 

αλαθαηαζθεπάζεη ζε ράξηζκα ζην ρψξν ηεο πνιηηηθήο. Απηφ ζα ην 

πξαγκαηνπνηήζεη κε απνκαγεπηηθέο νξζνινγηθέο παξεκβάζεηο 

απνζθνπψληαο ζε κηα αθεξεκέλε θαη θαζνιηθή κνξθή. Έηζη ην ράξηζκα 

απέθηεζε κηα ηδενηππηθή κνξθή, ε νπνία ηνπ επηηξέπεη λα εδξάδεηαη ζε 

δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο θνπιηνχξεο.40 

Ρν ράξηζκα γηα ηνλ Weber δελ απνηειεί ηα πξνζφληα θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο ελφο αηφκνπ. Θάπνηνο ινηπφλ δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

ραξηζκαηηθφο απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηεη αιιά «ε 

ραξηζκαηηθή θπξηαξρία απνηειεί κηαλ, εηδηθά, εθηφο θαζεκεξηλφηεηαο θαη 

θαζαξά πξνζσπηθή θνηλσληθή ζρέζε»41. 

Δίλαη εληειψο αδηάθνξν, εάλ ην ράξηζκα πξνζιακβάλεηαη απφ ηνπο 

νπαδνχο σο κία, πξαγκαηηθή ή ππνηηζέκελε, μερσξηζηή πνηφηεηα 

αλζξψπνπ. Πηελ θπξίαξρε θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ θξάηνο ην 

πλεπκαηηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ Weber θαιιηεξγεί ηε δηείζδπζε θαη ηελ 

ελζσκάησζε ηνπ γλήζηνπ - πξνζσπηθνχ ραξίζκαηνο θαη ηεο 

θαζεκεξηλνπνίεζήο ηνπ ζε ζηαζεξνχο ζεζκνχο.  

Πηελ αξρέγνλε κνξθή ηνπ ην ράξηζκα δελ έρεη ζηαζεξέο γξακκέο 

θπξηαξρίαο. Νη εκπιεθφκελνη κε απηφ δε ιακβάλνπλ ππ’ φςηλ ηελ νκαιή 

ηξνθνδφηεζε, πεξηθξνλνχλ ηελ νηθνλνκηθή δηαπξαγκάηεπζε θαη ην 

θέξδνο θαη έρνπλ ζηφρν ηελ αλαηξνπή φισλ ησλ δνκψλ, ηε δηάιπζε 

φισλ ησλ αιπζίδσλ ηνπ εζίκνπ. Ρν ράξηζκα απηνχ ηνπ ηχπνπ έρεη 

ραξαθηήξα ηφζν επαλαζηαηηθφ φζν θαη δεκηνπξγηθφ, παξνπζηάδεηαη ζε 

πεξηφδνπο θνηλσληθήο θξίζεο θαη αλνίγεη ην δξφκν γηα έλα λέν κέιινλ. 

Πηα ραξηζκαηηθά θηλήκαηα νη άλζξσπνη δελ ππαθνχνπλ πιένλ έζηκα, 

ζεζκνχο ή λφκνπο. Ρα ιφγηα ηνπ Ηεζνχ, «Έηζη είλαη γξακκέλν, φκσο 

                                                           
39 Schmidt M., Θεσξίεο ηεο Γεκνθξαηίαο, κηθ. Γεθαβάιια Δ., Παββάιαο, Αζήλα 2004, ζε. 209. 
40 Σησηάθεο, εηζαγσγή ζην Weber  Κ., Ζ πνιηηηθή σο επάγγεικα, φ.π., ζζ. 50-51. 
41 Σησηάθεο Π., Ν ηχπνο ηεο ραξηζκαηηθήο θπξηαξρίαο σο εξγαιείν αλάιπζεο ηεο νηθνγελεηνθξαηίαο ζηελ πνιηηηθή 
ζήκεξα, ζην Αλησλνπνχινπ Κ. – Σησηάθεο Π., Max Weber ν ζχγρξνλφο καο, Λήζνο, Αζήλα 2011, ζε. 222. 
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εγψ ζαο ιέγσ» είλαη ν ππξήλαο ηεο ραξηζκαηηθήο ζρέζεο γηα ηνλ Weber. 

Ζ βάζε ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ ραξίζκαηνο είλαη ε άκεζε επαιήζεπζε ηεο 

ζαπκαηνπξγήο ηδηφηεηάο ηνπ θαη ν αθφινπζνο έρεη ηαρζεί ζηελ πιήξε 

πξνζσπηθή αθνζίσζε ζηνλ θάηνρν απηήο ηεο ηδηφηεηαο, κηα αθνζίσζε 

πνπ γελλήζεθε απφ αγσλία θαη ελζνπζηαζκφ. Ωο θνηλσληνιφγνο, ν 

Weber αζρνιείηαη κφλν κε ηνλ άλζξσπν σο θνηλφηεηα, σο έλα 

θνηλσληθφ πιάζκα. Ρν ράξηζκα, γη’ απηφλ, κπνξεί λα ππάξμεη κφλν σο 

ζρέζε εκπηζηνζχλεο θαη αθνζίσζεο ησλ νπαδψλ πξνο ηνλ εγέηε42. 

Ρν ράξηζκα ιεηηνπξγεί σο ην αληίπαιν δένο γηα ην παξαδνζηαθφ 

ζηνηρείν. Βέβαηα ν Weber θάλεη ηδεφηππνπο. Ζ πξαγκαηηθφηεηα φπσο 

αλαθέξεη είλαη θαη απφ ηνπο ηξεηο ηχπνπο θπξηαξρίαο, πάληα γίλεηαη 

ζπλδπαζκφο κεηαμχ ηνπο. Άξα ην ράξηζκα επεξεάδεηαη απφ ηνπο δχν 

άιινπο ηδεφηππνπο θπξηαξρίαο. Όηαλ γηα παξάδεηγκα θζίλεη ε δχλακε 

ηεο παξαδνζηαθήο θπξηαξρίαο ηφηε θαη ην ράξηζκα πθίζηαηαη θάπνηα 

«θξίζε». Γηφηη απηνί νη ηξεηο ηχπνη απνηεινχλ κηα ζχλζεζε ζηελ 

πξαγκαηηθή θνηλσλία θαη αιιεινζπκπιεξψλνληαη. 

Ν πξνηθηζκέλνο κε ην ράξηζκα ζπάεη ηα δεζκά ηεο παξάδνζεο θαη 

θαηά ηξφπν απνθαιππηηθφ δηαθεξχζζεη κηα λέα ηάμε. Πην παξειζφλ ην 

ράξηζκα ιεηηνπξγνχζε αληηθνξκαιηζηηθά φηαλ πξνηθηζκέλνη ζνθνί, 

λνκηθνί, πξνθήηεο θαη ηεξείο έπαηξλαλ ζηα ρέξηα ηνπο νινθιεξσηηθά ηελ 

δηθαηνδνηηθή αξκνδηφηεηα43. Πην πιεπξφ ηνπο ζηεθφηαλ εθείλνη ησλ 

νπνίσλ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα δελ ηθαλνπνηνχληαλ απφ ηελ παιηά 

ηάμε πξαγκάησλ. Ρν πξαγκαηηθφ ράξηζκα ηείλεη λα γίλεη βξαρχβην, 

θαζψο είλαη έλαο ηδηαίηεξνο δεζκφο αλάκεζα ζηνλ εγέηε θαη ηνπο 

αθνινχζνπο πνπ δπζθνιεχεη ηε δεκηνπξγία ελφο κφληκνπ δεζκνχ. 

Ζ ραξηζκαηηθή θπξηαξρία, ε νπνία κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε 

ζξεζθεπηηθέο, πνιηηηθέο ή εζληθέο επηδηψμεηο, μεθεχγεη ζε νπζηαζηηθφ 

                                                           
42 Lindholm C., Charisma, Basil Blackwell, Cambridge 1990, ζζ. 26-29. 
43 Φίιηαο Β., Καμ Βέκπεξ: ζπζηεκαηηθή θνηλσληνινγία θαη κεζνδνινγία, κηα εηζαγσγή ζην έξγν ηνπ, Λέα ζχλνξα, 
Αζήλα 1976, ζε. 73. 
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βαζκφ απφ ηα θίλεηξα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Ρν ππνθείκελν ζεκείν ηεο 

ζχλδεζεο θαη ηεο θνηλήο αλαθνξάο βξίζθεηαη πάληνηε ζηελ χπαξμε κηαο 

απνζηνιήο, ελφο ρξένπο, πνπ ε εθπιήξσζή ηνπ νδεγεί ζηελ 

παξαγλψξηζε ηνπ πιέγκαηνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Πηελ νπζία ινηπφλ 

ηνπ ραξίζκαηνο, ην νπνίν δίλεη δηέμνδν ζε εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο, 

πνιηηηθέο ή αθφκα θαη θαιιηηερληθέο πεπνηζήζεηο ππάξρεη πάληα έλα 

ζηνηρείν, πνπ ιεηηνπξγεί επαλαζηαηηθά. 

Ρν εμσθαζεκεξηλφ ράξηζκα44 θαη φηη θαηνξζψλεηαη ράξε ζ’ απηφ 

ζεσξείηαη απφ ηνλ Weber σο ε θαη’ εμνρήλ δχλακε ζηελ ηζηνξία. Πε 

θάζε πεξίπησζε ε θχζε ηεο ραξηζκαηηθήο θπξηαξρίαο είλαη πξφζθαηξε 

θαη παξνδηθή θαη ππνρξεσηηθά πξέπεη λα πεξάζεη ζε κηα κνξθή κε 

κεγαιχηεξε δηάξθεηα. Ζ δηαδηθαζία πνπ νλνκάδεη ν Weber 

«θαζεκεξηλνπνίεζε» ηνπ ραξίζκαηνο δε ζεκαίλεη ηίπνηε ιηγφηεξν απφ 

ηελ πξνζαξκνγή ζηελ νηθνλνκία θαη ηνπο ζεζκνχο ζαλ κηα αδηάθνπα 

ιεηηνπξγνχζα θαζεκεξηλή δχλακε, κε απνηέιεζκα ε νηθνλνκία θαη λα 

γίλεηαη πάιη ε δχλακε πνπ νδεγεί θαη δελ νδεγείηαη45. Νκάδεο πνπ δελ 

πξνζδηνξίδνληαη θαηά θάπνην ηξφπν νηθνλνκηθά είλαη εμαηξεηηθά ζπάληεο. 

Ρελ ππνρψξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνο φθεινο ηνπ εηδηθά πνιηηηθνχ 

βιέπεη ν Weber ζηελ ραξηζκαηηθή θπξηαξρία, ζηελ νπνία θαη απνδίδεη 

κηα ηδηαίηεξε αλεμάξηεηε θνηλσληνινγηθή ζεκαζία. Θεσξεί φηη ην 

ζηνηρείν ηεο πνιεκηθήο είλαη μέλν πξνο ηεο νηθνλνκία θαη ζπάεη ηα 

πιαίζηα ηεο δεκέλεο κε ηελ νηθνλνκία θαζεκεξηλή παξαδνζηνθξαηία46. 

Ρν ράξηζκα δε, ζε θάζε πεξίπησζε ζα θαζεκεξηλνπνηεζεί θαη ζα 

ζεζκνπνηεζεί γηαηί ηα πιαηηά ζηξψκαηα, ηα νπνία απνβιέπνπλ ζε πιηθά 

απνηειέζκαηα θαη θαηεπζχλνληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο επηδηψμεηο θαη 

ζπκθέξνληα, δίλνπλ καθξνρξφληα ην δηθφ ηνπο ραξαθηήξα ζηε 

ραξηζκαηηθή θπξηαξρία. Ν αληίθηππνο ηνπ ραξηζκαηηθνχ εγέηε ηνπ 

Weber βξίζθεηαη ζε επζεία ζπλάξηεζε θαη εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ πνπ 

                                                           
44 Ρν εθηφο θαζεκεξηλφηεηαο ράξηζκα: ζεζκηθφ ράξηζκα. 
45 Φίιηα Β., φ.π., ζζ. 101-102. 
46 Πην ίδην, ζε. 169. 
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κπνξεί λα εγγπεζεί νηθνλνκηθή άλζηζε θαη επεκεξία ζηνπο νπαδνχο ή ην 

θνηλφ. 

Ζ εγθπξφηεηα ηνπ ραξίζκαηνο απαηηεί ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ 

αιιεινελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ηνπ εγέηε θαη ηεο αθνζίσζεο ησλ 

αθνινχζσλ. Κάιηζηα, ν Weber δίλεη έκθαζε ζηνλ ξφιν ηεο 

αλαγλψξηζεο θαη ζηηο πξάμεηο σο δχν απαξαίηεηα θξηηήξηα γηα ηελ 

εγθπξφηεηα ηνπ ραξίζκαηνο. 

Έλα άιιν ζέκα πνπ εζηηάδεη ν Weber ζηελ θνηλσληνινγηθή ηνπ 

κεηαρείξηζε κε ην ράξηζκα είλαη ν λεσηεξηζηηθφο θαη ν επαλαζηαηηθφο 

ηνπ ραξαθηήξαο. Ρν ράξηζκα ιέεη, είλαη μέλν ζηνλ θφζκν ηεο 

θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο θαη θαιεί λένπο ηξφπνπο δσήο θαη ζθέςεο. Όπνην 

θαη αλ είλαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (ζξεζθεία, πνιηηηθή, θ.α), ε 

ραξηζκαηηθή εγεζία απνξξίπηεη ηνπο παιαηνχο θαλφλεο θαη πξνβάιιεη κηα 

απαίηεζε γηα αιιαγή. Θεξχηηεη ή δεκηνπξγεί λέεο ππνρξεψζεηο. Πε 

αληίζεζε θαη αληηπαξάζεζε κε ηελ γξαθεηνθξαηηθή εγεζία, πνπ ζέβεηαη 

ηνπο ινγηθνχο θαλφλεο, θαη ηελ παξαδνζηαθή εγεζία, πνπ δέλεηαη ζηα 

πξνεγνχκελα πνπ ηεο παξαδίδνληαη απφ ην παξειζφλ, ε ραξηζκαηηθή 

εγεζία, φζνλ αθνξά ηελ ζθαίξα ησλ αμηψζεσλ, απνθεξχηηεη ην 

θαηαζηεκέλν παξειζφλ, θαη θαη’ απηήλ ηελ έλλνηα απνηειεί 

αληηζπκβαηηθή ή θαη επαλαζηαηηθή δχλακε. 
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Ξξνρσξψληαο ζηελ αλάιπζε ηνπ ραξίζκαηνο, ζα θάλνπκε κεξηθά 

ζρφιηα γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηα ραξηζκαηηθά θηλήκαηα φηαλ νη ηδξπηηθνί 

ηνπο εγέηεο θεχγνπλ απφ ηε δσή ή ράλνπλ ην ράξηζκά ηνπο. Ν Weber 

ρεηξίζηεθε απηφ ην πξφβιεκα κε ηνλ ηίηιν ηεο «θαζεκεξηλνπνίεζεο» θαη 

ηεο «απνπξνζσπνπνίεζεο» ηνπ ραξίζκαηνο. Δμήγεζε απηά ηα ζέκαηα 

κε πνιχπινθνπο ηξφπνπο θαη ηα ζπλφςηζε κε ιεπηνκέξεηεο. Αξθεί λα 

πνχκε φηη ην ράξηζκα, θαηά ηνλ Weber, ππφθεηηαη ραξαθηεξηζηηθά ζε 

κεηακνξθψζεηο απφ κηα αζπλήζηζηε θαη θαζαξά πξνζσπηθή ζρέζε ζε 

κηα εγθαηεζηεκέλε εγεζία πνπ δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηα βαζηζκέλε 

κφλν ζηα πξνζσπηθά ραξηζκαηηθά πξνζφληα ηνπ παξφληνο εγέηε. Έρεη 

γίλεη ζεζκφο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Έηζη, κεηαθέξεηαη απφ εγέηε ζε 

εγέηε αλάινγα κε ηνπο θαλφλεο δηαδνρήο πνπ έρνπλ νξηζηεί, φπσο 

δηνξηζκφο απφ ηνλ ραξηζκαηηθφ εγέηε ή ελαιιαθηηθά, δηνξηζκφο απφ 

ηνπο αθνινχζνπο ηνπ47. Θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο, 

ην ράξηζκα εμειίζζεηαη ζε θιεξνλνκηθφ - νηθνγελεηαθφ ράξηζκα, φπσο 

θιεξνλνκείηαη γηα παξάδεηγκα ζε κηα βαζηιηθή νηθνγέλεηα, ή ζεζκηθφ 

ράξηζκα κηαο ζέζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ ηεξνζχλε θαη ηελ εθινγή 

κεηξνπνιίηε. 

Αλ θαη ρξήζηκε θαη γεκάηε πξνηάζεηο αλά ζεκεία, ε ζπδήηεζε ηνπ 

Weber γηα ηελ «θαζεκεξηλνπνίεζε» θαη ηελ «απνπξνζσπνπνίεζε» ηνπ 

ραξίζκαηνο είλαη δπζηπρψο, ζπγθερπκέλε θαη αλνηθηή ζε ζνβαξέο 

ελζηάζεηο. Ξσο κπνξεί θάηη πνπ έρεη νξηζηεί σο αληηξνπηίλα θαη 

πξνζσπηθφ ζηελ θχζε ηνπ λα θαζεκεξηλνπνηεζεί θαη λα 

απνπξνζσπνπνηεζεί; Έηζη ν Weber κηιάεη γηα «θαζεκεξηλνπνηεκέλν» 

ράξηζκα απφ ηε κία αιιά ε ξνπηίλα θαη ην ράξηζκα είλαη δχν αληίζεηνη 

                                                           
47 Όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ παπηθή δηαδνρή. 
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φξνη, αλ ιάβνπκε ππ’ φςηλ ζνβαξά ηνλ αξρηθφ φξν ηνπ ραξίζκαηνο. Θαη 

φκσο ζπλππάξρνπλ ζπρλά. Όπσο γηα παξάδεηγκα ν αμησκαηηθφο πνπ 

αληιεί ην θχξνο ηνπ φρη απφ ην βαζκφ ηνπ αιιά θαη σο πξφζσπν. Έηζη 

ην ράξηζκα νξηνζεηείηαη ζεζκηθά, ππφθεηηαη ζε θαλφλεο, αξκνδηφηεηεο 

θαη απνθεχγνληαη ππεξβνιέο ή νη πξνζσπηθέο απζαηξεζίεο ηνπ 

ραξηζκαηηθνχ πξνζψπνπ εθηφο ζεζκψλ, εθηφο ηεο θαλνληθήο νηθνλνκίαο. 

Απ’ ηελ άιιε, δελ ζα επηρεηξεκαηνινγήζνπκε πσο ην ράξηζκα, ζηελ 

θχζε ηνπ, παχεη λα πθίζηαηαη κε ην ζάλαην ή ηελ αλαρψξεζε ηνπ 

αξρηθνχ εγέηε απφ ηνλ νπνίν ππήξμε σο πξνζσπηθή ηδηφηεηα. Αληίζεηα, 

θαίλεηαη λα είλαη έλα θαηλφκελν πνπ κπνξεί θαη ζπρλά φλησο ην 

επηηπγράλεη, λα δεη θαη κεηά ηελ απνπζία ηνπ ραξηζκαηηθνχ εγέηε. Έηζη, 

ην ράξηζκα ηνπ ηδξπηή ελφο ζξεζθεπηηθνχ θηλήκαηνο επηδεί, φζν επηδεί 

θπξίσο ζηελ ηπθιή αθνζίσζε ηνπ ηδξπηή, ηε δέεζε ηεο κλήκεο ηνπ 

απφ ηνπο αθνινχζνπο πνπ δνπλ κεηά απφ απηφλ. Δίλαη ην ίδην κε ηνπο 

ηδξπηέο ραξηζκαηηθψλ πνιηηηθψλ θηλεκάησλ θαη ηδενινγηθψλ θηλεκάησλ. 

Αιιά φζν επηδεί ην ράξηζκα ελφο επηηπρεκέλνπ ραξηζκαηηθνχ εγέηε 

ζε κνξθή αθνζίσζεο ηνπ λεθξνχ εγέηε, δελ παχεη λα είλαη πξνζσπηθφ 

ζηελ θχζε ηνπ παξακέλνληαο έηζη θαη κεηά ζάλαηνλ. Ζ αθνζίσζε, κε 

άιια ιφγηα, κπνξεί λα είλαη κηα κνξθή «θαζεκεξηλνπνίεζεο» ηνπ 

ραξίζκαηφο ηνπ, αιιά δελ απνηειεί «απνπξνζσπνπνίεζή» ηνπ. Απηή ε 

θαηάιεμε φκσο, έρεη έλα άκεζν θαη εκθαλέο βάξνο ζηελ βεκπεξηαλή 

ηδέα φηη ην ράξηζκα κεηαγγίδεηαη ζηνπο δηαδφρνπο ηνπ αξρηθνχ εγέηε 

ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηζκέλνπο θαλφλεο δηαδνρήο. Όρη κφλν ηείλεη ε 

αθνζίσζε λα δηαηεξήζεη ην ράξηζκα ηνπ αξρηθνχ εγέηε θαη λα ην 

θξαηήζεη ζην φλνκά ηνπ, αιιά κπνξεί, σο απνηέιεζκα, λα ζηξαηεχζεη 

ελαληίνλ ηεο κεηάγγηζεο ηνπ ραξίζκαηνο απηνχ ζε έλαλ δηάδνρν, θαη 

κπνξεί λα ην επηηχρεη απηφ αθφκα θαη αλ ηα πξαθηηθά ζπκθέξνληα ηνπ 

θηλήκαηνο θάλνπλ ηελ κεηάγγηζε επηζπκεηή. Γελ είλαη βέβαην ινηπφλ, φηη 

νη δηάδνρνη ελφο ραξηζκαηηθνχ εγέηε ζηα ελία ελφο ραξηζκαηηθνχ 
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θηλήκαηνο ζα είλαη θαη νη ίδηνη ραξηζκαηηθνί. Θαη αλ είλαη, δελ είλαη επεηδή 

θιεξνλφκεζαλ ην ράξηζκα ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπο, αιιά ιφγσ πνηνη είλαη 

θαη πσο ηνπο αληηιακβάλνληαη νη αθφινπζνί ηνπο. Ρν πεπξσκέλν ινηπφλ 

ηνπ ραξίζκαηνο είλαη λα ππνρσξεί ζηα εμειηγκέλα κνξθψκαηα ηνπ 

πεδίνπ ηεο θπξηαξρίαο48. 

Απφ ηελ γέλλεζε ηνπ ραξίζκαηνο θαη ηνλ επαλαζηαηηθφ ραξαθηήξα 

ηνπ ειεχζεξνπ ραξίζκαηνο ηνπ εγέηε έρνπκε ηελ κεηάβαζε ζην 

ζεζκηθφ ράξηζκα θαη ηελ απψιεηα ηνπ άθξσο ζπλαηζζεκαηηθνχ 

ραξαθηήξα ηεο πίζηεο, ηελ νιίζζεζε ζηελ ηξνρηά ηνπ ζεζπίζκαηνο θαη 

ηεο παξάδνζεο. Ν αθαληζκφο ηνπ θνξέα ηνπ πξνζσπηθνχ ραξίζκαηνο 

ην νδεγεί ζηελ θαζεκεξηλνπνίεζή ηνπ, φπνπ ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο 

γίλεηαη πνιηηηθφ αμίσκα. Ν Weber δηακφξθσζε ην πιαίζην ηεο 

θνηλσληθήο ζθέςεο, φπσο ηζρχεη ελ πνιινίο θαη ζηηο κέξεο καο θαη ηνχην 

νθείιεηαη ζην φηη νη ζεσξεηηθέο ηνπ ζπιιήςεηο απνδείρζεθαλ φηη είραλ 

φλησο ηζρπξφηεξε ζπλνρή θαη κέγηζην ελδηαθέξνλ ζηελ θεληξηθή ηδέα 

πνπ ην δηαηξέρεη. Ζ αλάπηπμε ηεο ραξηζκαηηθήο θπξηαξρίαο παξακέλεη 

εμίζνπ ηνικεξή θαη δηαθσηηζηηθή φζν θαη φηαλ ηελ πξσηνδηαηχπσζε. Ζ 

ζεσξία ηνπ γηα ην ράξηζκα ππήξμε ζίγνπξα πνιχ επηηπρήο, απφ ηελ 

άπνςε φηη πξνζέθεξε ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα έλα πνιχ κεγαιχηεξν 

αξηζκφ ζεσξηψλ θαη εξεπλψλ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Γθηνχξαο Θ., εηζαγσγή ζην Weber M., Νηθνλνκία θαη θνηλσλία, η. 5, φ.π., ζε. ξι’. 
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Νη ζρέζεηο κηαο ραξηζκαηηθήο εγεζίαο γελληνχληαη κέζα ζηελ θξίζε 

θαη ζηνλ ελζνπζηαζκφ. Κε ηε γέλλεζε απηή μεθηλά θαη ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ηεο αθνινπζίαο ηνπ γλήζηνπ ραξηζκαηηθνχ εγέηε. 

Σαξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο αθνινπζίαο είλαη ν ζπλαηζζεκαηηθφο θαη ν 

ελζνπζηαζηηθφο ηεο ραξαθηήξαο. Όζνλ αθνξά ζηα ηδενηππηθά ηεο 

ζηνηρεία, ε ραξηζκαηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηνλ εγέηε θαη ηνπο 

αθφινπζνπο είλαη έμσ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα, δεδνκέλνπ φηη βαζίδεηαη 

ζην αμίσκα κίαο άλσζελ θιήζεο θαη απνζηνιήο49. 

Ζ ραξηζκαηηθή θπξηαξρία ζηεξίδεηαη ζηελ αθνζίσζε ζηε 

ζπγθεθξηκέλε θαη εμαηξεηηθή αγηφηεηα, ζηνλ εξσηζκφ ή ηνλ 

παξαδεηγκαηηθφ ραξαθηήξα ελφο αηφκνπ θαη ηνπ θαλνληζηηθνχ πξνηχπνπ 

ή ηεο ηάμεσο πνπ απνθαιχπηεηαη ή ηίζεηαη απφ ην άηνκν απηφ.  

Νη ηδεφηππνη ηεο θπξηαξρίαο ηνπ Weber απνηεινχλ αθεξεκέλεο 

θαηαζθεπέο. Ρα ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα πνιηηηθή θπξηαξρίαο εγθιείνπλ 

δχν ή πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ησλ ηξηψλ ηχπσλ. Γηα παξάδεηγκα ζηηο ΖΞΑ 

ελψ ε θπξηαξρία είλαη θαηά θχξην ιφγν νξζνινγηθή - λφκηκε, κεξηθέο 

θνξέο εκθαλίδεη ραξηζκαηηθά ζηνηρεία, ζηνπο παγησκέλνπο δε ηδηαίηεξα 

πνιηηηθνχο κεραληζκνχο ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ παξαδνζηαθά ζηνηρεία50. 

Ν ηδεαηφο ηχπνο ηεο ραξηζκαηηθήο θπξηαξρίαο δε ραξαθηεξίδεηαη απφ 

θαλφλεο, ζεζκνχο θαη λφκνπο παξά απφ θαζαξά άηππεο 

πξνζσπνθεληξηθέο ζρέζεηο καθξηά απφ θξηηήξηα εθπαίδεπζεο θαη 

εμεηδίθεπζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππεξεζηαθψλ ηχπσλ. Δπίζεο ην θαζαξφ 

πξνζσπηθφ ράξηζκα σο ηππηθή «αληηνηθνλνκηθή δχλακε» σο μέλν πξνο 

                                                           
49 Φίιηαο φ.π., ζε. 98. 
50 Timasheff S. - Theodorson A., Ηζηνξία θνηλσληνινγηθψλ ζεσξηψλ, κηθ. Ρζανχζε Γ.Γ, Gutenberg, Αζήλα 1980, ζε. 
266. 
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ηελ νηθνλνκία θαη ηα επαγγέικαηα (ζηαζεξέο πεγέο εηζνδήκαηνο) 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ «αθαλφληζην επθαηξηαθφ βηνπνξηζκφ». Πηε 

βάζε ηεο ραξηζκαηηθήο θπξηαξρίαο κπνξεί λα αλαηξαπεί ε ζπκβαηηθά θαη 

ζεζκηθά νξηνζεηεκέλε θαζεκεξηλφηεηα. Ρν ράξηζκα απνηειεί, φπσο 

αλαθέξακε παξαπάλσ, έλα ηζρπξφ αληίβαξν πξνο ηε γξαθεηνθξαηία θαη 

ηελ λνκνθαηεζηεκέλε θπξηαξρία. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ην 

κεηαηξέπεη ζε δχλακε επαλαζηαηηθή51. 

Θάπνηνο φκσο κπνξεί λα αλαξσηεζεί εχινγα κέζα ζε πνηεο 

θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο «θαινππψλνληαη» θαη ζηνηρεηνζεηνχληαη νη 

ζρέζεηο ραξηζκαηηθήο εγεζίαο. Νη θνηλσληθέο κεηαβνιέο πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηε γέλλεζε ηνπ ραξίζκαηνο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ έληνλε 

ακθηζβήηεζε ζην πιαίζην ηεο παξαδνζηαθήο θαη λφκηκεο 

θαζεκεξηλφηεηαο λα δψζεη «ιχζεηο» ζηα λέα πξνβιήκαηα. Αθνινπζεί ν 

θφβνο θαη ε αλαζθάιεηα πνπ πιεκκπξίδεη φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα. 

Δδψ, ην ξφιν ηνπ αλαιακβάλεη ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο κε ην επηηειείν 

ηνπ λα πξνηείλεη λέεο ιχζεηο εθηφο ηεο θαηεζηεκέλεο θαζεκεξηλφηεηαο. 

Ν ιαφο βιέπεη ζην πξφζσπφ ηνπ ηελ ειπίδα θπξίσο ράξε ζηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ εθπέκπεη θαη ηελ αλππνρψξεηε αγσληζηηθφηεηα ηνπ 

θαη πεξηκέλεη λα εθπιεξψζεη ηελ απνζηνιή κέζσ ησλ ζαπκάησλ πνπ ζα 

ηνπο ζψζεη52.  

Ν Weber παξνπζηάδεη ηε ζρέζε ηνπ ραξηζκαηηθνχ εγέηε κε ηνπο 

νπαδνχο ηνπ, ζρέζε θνηλνηηθνχ ραξαθηήξα, νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ην 

πλεπκαηηθφ ηνπο θαζήθνλ απέλαληη ζηελ θπξηαξρία πνπ ηνπο αζθείηαη. 

Απνηεινχλ έλα «εκείο». 

Ζ ραξηζκαηηθή εγεζία εδξαηψλεηαη ζηε γνεηεία θαη ηελ πξνζσπηθή 

εκπηζηνζχλε πνπ εκπλέεη ν εγέηεο. Όξακα, ηάζε ππέξβαζεο, πάζε, λέα 

πλνή, απνηεινχλ κεξηθά ζηνηρεηψδε γλσξίζκαηα ηεο ραξηζκαηηθήο 

εγεζίαο. Ρα θνιιεκέλα γξαλάδηα ελφο αλεπαξθνχο θνηλσληθνπνιηηηθνχ 

                                                           
51 Σησηάθεο Π., Ν ηχπνο ηεο ραξηζκαηηθήο θπξηαξρίαο σο εξγαιείν αλάιπζεο ηεο νηθνγελεηνθξαηίαο ζηελ πνιηηηθή 
ζήκεξα, ζην Αλησλνπνχινπ Κ. – Σησηάθεο Π., Max Weber ν ζχγρξνλφο καο, Λήζνο, Αζήλα 2011, ζε. 223. 
52 Πην ίδην, ζζ. 224-225. 
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ζπζηήκαηνο αδπλαηνχλ λα πινπνηήζνπλ κεραληζκνχο αλαπξνζαξκνγήο 

ζε ζηηγκέο πνιηηηθήο θξίζεο. Νη ζρέζεηο θπξηαξρίαο γηα ηνλ παηέξα ηεο 

θνηλσληνινγίαο Maximilian Weber πξνυπνζέηνπλ δχν πφινπο: ηνπο 

θπξίαξρνπο θαη ηνπο θπξηαξρνχκελνπο. Απφ ηνλ πξψην πφιν εθδίδνληαη 

νη δηαηαγέο θαη απφ ηνλ άιιν νξηζκέλεο απφ απηέο ηπγράλνπλ ππαθνήο 

απφ κηα νκάδα αλζξψπσλ. Θπξηαξρία ζα νλνκάδεηαη ε πηζαλφηεηα 

ππαθνήο ζε κηα ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ απφ πξνζδηνξίζηκα 

πξφζσπα53. Ζ πηζαλφηεηα λα ππάξμεη απηή ε ζρέζε θπξηαξρίαο 

δεκηνπξγνχλ ην θνηλσληθνπνιηηηθφ δίπνιν εληνιήο - ππνηαγήο, απηήλ 

ηελ θνηλσληθή ζρέζε ζηελ νπνία αλαβιχδεη ε θαζαξή εζσηεξηθή 

πεηζαξρία θαη ε νηθεηνζειήο ππαθνή. Ζ εθηέιεζε ηεο δηαηαγήο είλαη 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

θπξηαξρνχκελνπ. Ζ εληνιή ηνπ εγέηε ηνλ πείζεη λα αθνκνηψζεη ην 

πεξηερφκελν ηεο δηαηαγήο, λα ην λνκηκνπνηήζεη θαη λα ην 

πξνζαλαηνιίζεη ζηα ζπκθέξνληά ηνπ. Ν ηδεφηππνο ηεο ραξηζκαηηθήο 

εγεζίαο απνηειεί ηελ επηηπρέζηεξε εθαξκνγή απηήο ηεο θπξηαξρηθήο 

ζρέζεο. 

Γνξπθφξνη ηνπ ραξηζκαηηθνχ εγέηε, ην ραξηζκαηηθφ επηηειείν 

καζεηψλ θαη αθνινχζσλ, νη νπνίνη δξνπλ ζχκθσλα κε ηε ζπκκεηνρή 

ζην ράξηζκα. Πην θέληξν ζαλ ππξήλαο ν ραξηζκαηνχρνο, ν νπνίνο 

παξεκβαίλεη νπνηεδήπνηε ζην έξγν ηνπο. Όηη νξίδεη θαηά πεξίπησζε ν 

εγέηεο είλαη θαη λφκνο. Πε παξαδνζηαθά δεζκεπκέλεο πεξηφδνπο ην 

ράξηζκα πξνβάιεη σο δχλακε επαλαζηαηηθή. Κέζα ζηελ ραξηζκαηηθή 

θπξηαξρία αλαθαίλεηαη ν βαζχηεξνο ιφγνο χπαξμεο θάζε κνξθήο 

θπξηαξρίαο, πξνηνχ πάξνπλ ηελ παξαδνζηαθή θαη ηελ έλλνκε ηνπο 

κνξθή. Πηελ ραξηζκαηηθή θπξηαξρία ν εγέηεο αλαθεξχζζεη ηνλ εαπηφ 

ηνπ σο αζπλήζηζην θαη πξνηθηζκέλν κε ηδηαίηεξεο ηδηφηεηεο54. 

                                                           
53 Weber M., Νηθνλνκία θαη θνηλσλία, η. 1, φ.π., ζε. 56. 
54 Honigsheim P., The Unknown Max Weber, Transaction Publishers, New Jersey 2000, ζε. 243. 
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Ζ αλαγλψξηζε απφ ηνπο αθφινπζνπο γελληέηαη κέζα απφ ηελ 

ελζπλείδεηε πξνζήισζε ζηελ απνθάιπςε, ζηελ αθνζίσζε, ζηελ 

εκπηζηνζχλε θαη ζηελ πίζηε ζην ραξηζκαηηθφ εγέηε. Αιιά εάλ είλαη ην 

ράξηζκα γλήζην, ε αλαγλψξηζε δε ζεσξείηαη ε βάζε γηα ηελ απαίηεζε 

ηεο λνκηκνπνίεζήο ηεο. Αλη’ απηνχ, απηνί πνπ ππφθεηληαη ζηελ 

ραξηζκαηηθή θπξηαξρία είλαη θαζήθνλ ηνπο λα είλαη πξνζεισκέλνη λα ην 

αλαγλσξίδνπλ θαη λα ην ππαθνχλ. Απφ ηελ άιιε, εάλ ην ράξηζκα ηνπ 

εγέηε απνηχρεη λα πηζηνπνηήζεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ ζε απηφ πνπ θάλεη 

θαη εμαζθαιίδεη ηελ πίζηε ησλ αθνινχζσλ, ηφηε είλαη πνπ μεζσξηάδεη θαη 

καξαίλεηαη. πφ θάπνηα έλλνηα, φιε ε λνκηκνπνίεζε ζηεξίδεηαη πάλσ 

ζηελ απνδνρή απφ ηνπο αθφινπζνπο. Ν ελεξγεηηθφο ξφινο πνπ παίδνπλ 

νη αθφινπζνη ππνγξακκίδεηαη κε έκθαζε απφ ηνλ Weber θαη είλαη 

ςπρνινγηθήο πξνέιεπζεο ηεο πξνζσπηθήο ηνπο πίζηεο ζηνλ εγέηε ή 

νθείιεηαη ζε ελζνπζηαζκφ, αλάγθε θαη ειπίδα. Κειεηψληαο ην έξγν ηνπ 

Weber, ζα βξνχκε λα γξάθεη γηα ηνπο εγέηεο νη νπνίνη αλαδχνληαη θάησ 

απφ απεγλσζκέλεο ζπλζήθεο ςπρνινγηθήο, θπζηθήο, νηθνλνκηθήο, 

εζηθήο, ζξεζθεπηηθήο ή πνιηηηθήο αλάγθεο. Δάλ έλαο ραξηζκαηηθφο 

εγέηεο αλέξρεηαη ζε έθηαθηεο πεξηφδνπο, νθείιεη λα νξίζεη αμηφπηζηα 

ηελ ζρεηηθή αλάγθε θαη λα επηδείμεη ηα έθηαθηα ραξίζκαηά ηνπ, ηα νπνία 

θαη ηνπ επηηξέπνπλ λα ππεξληθήζεη ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο. Απηά ηα 

ζηνηρεία ηεο ραξηζκαηηθήο θπξηαξρίαο, ζχκθσλα κε ηνv Weber 

ζρεκαηίδνπλ κηα ζπλαηζζεκαηηθή θνηλφηεηα. Ρα ζηειέρε ηνπ 

ραξηζκαηηθνχ εγέηε δελ είλαη ππάιιεινη, αιιά θαη νχηε έρνπλ επηιερζεί 

απφ ηε βάζε κηαο εηδηθήο εθπαίδεπζεο, εηδηθήο πξνλνκηαθήο θαηάζηαζεο, 

ή πξνζσπηθήο εμάξηεζεο. Αληηζέησο είλαη επηιεγκέλνη γηα ηηο δηθέο ηνπο 

ραξηζκαηηθέο ηδηφηεηεο. Νη πξνθήηεο έρνπλ ηνπο καζεηέο, νη πνιέκαξρνη 

ηνπο ζηξαηησηηθνχο αθνινχζνπο θαη νη εγέηεο γεληθά ηνπο ζπκβνχινπο 

πνπ εκπηζηεχνληαη. Γελ ππάξρνπλ πξνκειεηεκέλεο ζθαίξεο ηθαλφηεηαο, 

θακία ηεξαξρία θαη γξαθεία, νχηε θαη νηθνλνκηθέο απνιαβέο, αιιά νχηε 
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θαη δσξεέο γηα λα εθκεηαιιεπηνχλ. Ν εγέηεο επαιεζεχεηαη θαιψληαο 

ηνπ θνληηλνχο ηνπ αθφινπζνπο κε ηνπο νπνίνπο δεη κία θνπκκνπληζηηθή 

ζρέζε αγάπεο θαη ζπληξνθηθφηεηαο55. 

Ζ ραξηζκαηηθή εγεζία δελ πξναπαηηεί ζε θακία πεξίπησζε ηελ 

απξαμία. Δίλαη ην απέλαληη άθξν ηεο γξαθεηνθξαηηθήο νξγάλσζεο, 

δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο56. Ν Weber, ν νπνίνο είρε γλσξίζεη ηνλ εζηθφ 

μεπεζκφ ηνπ θνηλνβνπιίνπ, δελ ηνλ ελδηέθεξε κφλν ε γλψζε ηνπ εζηθά 

νξζνχ αιιά θαη ε πξάμε. Γηα ην ιφγν απηφ, έρεη σο ζθνπφ λα αλαδεηήζεη 

θαη λα θαζνξίζεη ηνπο θαλφλεο ηεο πξαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ 

σο ηδηψηνπ θαη σο κέινπο ηεο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο. Ζ ιέμε πνιηηηθφο 

έπξεπε λα απνζπλδεζεί απφ ηελ απζηεξά πνιηηηθή ηεο ζεκαζία θαη λα 

απνθηήζεη κηα επξχηεξε έλλνηα θάηη ζαλ ηε ιέμε θνηλσληθφο. Κε άιια 

ιφγηα, πξέπεη λα ππάξμεη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

πνιηηψλ θαη ζπλεξγαζία πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ νη ελ ιφγσ αμίεο. 

Ν άλζξσπνο ράξηλ ζην ιφγν ηνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο, ε 

νπνία είλαη αλαγθαία πξνυπφζεζε ηεο θνηλσληθφηεηαο θαη ηνπ πξάηηεηλ 

πνιηηηθψο. Πηελ πνιηηηθή, ε απνπζία ραξηζκαηηθψλ πξνζσπηθνηήησλ έρεη 

κλεκνλεπηεί πνιχ ζπρλά, αιιά θαη ε έγεξζηο ραξηζκαηηθψλ εγεηψλ έρεη 

επηθέξεη θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο απφ ηνλ Λαπνιένληα έσο θαη ηνλ 

Σίηιεξ. Πηηο κέξεο καο, ην ράξηζκα ζηελ πνιηηηθή ζπλαληηέηαη σο έλα 

κείγκα γνεηείαο θαη ππνςίαο, ελψ ππφζρεηαη αδηάιιαθηεο ζρέζεηο κεηαμχ 

θπξίαξρνπ θαη θπξηαξρνχκελνπ, ζπλδένληαο κηα επηθίλδπλε 

δπλακηθφηεηα ιατθηζκνχ θαη κηα πίζηε ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 

Ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο είλαη έλα άηνκν πνπ δε αλαδχεηαη απφ ην 

πνπζελά θαη αλαηξνθνδνηεί ηε δχλακή ηνπ απφ ηελ πίζηε ηεο νκάδαο 

ησλ αθνινχζσλ ηνπ. Ζ αθήγεζή ηνπ, ηα κελχκαηα ηνπ, ν ηξφπνο 

επηθνηλσλίαο ηνπ εθθξάδεη αλάινγεο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο θαη κίαλ 

                                                           
55 Ringer F., φ.π., ζζ. 186-192. 
56 Ρεξιεμήο Ξ., Max Weber θαη ην θάληαζκα ηνπ Marx, Ξαπαδήζε, Αζήλα 1988, ζζ. 17-18. 
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αληίζηνηρε θνπιηνχξα (π.ρ. ν Σνκετλί δε ζα κπνξνχζε λα αλαδεηρζεί 

ζηελ Δπξψπε.) Ζ απηεπίθηεηε δχλακή ηνπ δελ έρεη θιεξνλνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Ζ δχλακε ηνπ ραξηζκαηνχρνπ σο κνξθή θπξηαξρίαο 

ζπλδέεηαη κε ηελ χπλσζε, ηελ απνπιάλεζε, ηε ρεηξαγψγεζε, 

ζρεδηαζκέλε κέζα ζηηο ειπίδεο, ζηνπο θφβνπο, ζηα φλεηξα θαη ηηο 

πξνζδνθίεο ηεο θνηλφηεηαο ησλ πηζηψλ. Ξεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιν 

πνιηηηθφ ηχπν, ε ραξηζκαηηθή θπξηαξρία δίδεη πξνλφκηα επηηεδεπκέλσλ 

θαη θαληαζηηθψλ νξκψλ.  

Ζ αλάδεημε ηνπ ραξηζκαηηθνχ εγέηε ππνθηλείηαη απφ θξίζεηο 

πνιέκνπ, πνιηηηθή αλνκία, ηα ζξεζθεπηηθά ζρίζκαηα, φπνπ κπνξεί λα 

πξνζρεδηάζεη κηα έθβαζε πέξα απφ ηηο παξαδνζηαθέο πξνθαηαζθεπέο. Ν 

ραξηζκαηηθφο εγέηεο αθήλεη ην ζηξαηφπεδν ησλ παιηψλ ζεζκψλ θαη ησλ 

θνηλσληθψλ δεζκεχζεσλ, γηα ηελ πξνζσπηθή άλεπ φξσλ θιήζε - 

απνζηνιή εηο ην φλνκα ηεο νπνίαο αλαθεξχζζεηαη δηα βνήο απφ ηνπο 

πηζηνχο ηνπ αθφινπζνπο. Ν Weber παξφια απηά αγσλίδεηαη 

ηζρπξηδφκελνο φηη απηή ε απνζηνιή δελ είλαη αξθεηή γηα λα ζπληεξήζεη 

ζηνπο αθφινπζνπο ηελ πίζηε. Αληιψληαο ηελ πξνέιεπζε θαη ηελ 

λνκηκνπνίεζε απφ κηα θξίζε, ε ραξηζκαηηθή αξρή είλαη ε ίδηα ζε κηα 

θαηάζηαζε πξνζσξηλήο θξίζεο. Ζ δχλακε ηνπ εγέηε είλαη εθήκεξε θαη 

εχζξαπζηε θαη ζε δηαξθή θαηάζηαζε αλάγθεο επαιήζεπζε ηεο 

επηηπρίαο. Ν εγέηεο εμαξηάηαη ηφζν πνιχ απφ ηελ επηδνθηκαζία ησλ 

αθνινχζσλ ηνπ φζν νη αθφινπζνί ηνπ εμαξηνχληαη απφ απηφλ γηα 

θαζνδήγεζε. Ρν ράξηζκα απειεπζεξψλεη κηα δχλακε πνπ νδεγεί ζε κηα 

ζπλαηζζεκαηηθή επαλάζηαζε ηνπο αθφινπζνπο νη νπνίνη βξηζθφηαλ ππφ 

ηε ζπλερή θαηαπίεζε ηνπ θαηεζηεκέλνπ57. 

Ν κφλνο ηξφπνο γηα λα επηκεθπλζεί ε θπξηαξρία ηνπ ραξηζκαηηθνχ 

εγέηε είλαη λα κεηακνξθσζεί ζε κηα απφ ηηο άιιεο κνξθέο πνιηηηθήο 

θπξηαξρίαο. Ρν ράξηζκα δελ κπνξεί λα ζπληεξήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Ζ 

                                                           
57 Dow T., An Analysis of Weber’s Work in Charisma, The British Journal of Sociology vol. 29, 1978, ζε. 86. 
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ηζρχο πνπ απνξξέεη απφ απηφ, ζχκθσλα κε ηνλ Weber, κπνξεί λα 

ζπληεξεζεί κφλν κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλνπνίεζή ηνπ ζε 

γξαθεηνθξαηηθφ ή παηξηαξρηθφ - κνλαξρηθφ πνιηηηθφ ηχπν, είηε 

εγθαζηζηψληαο έλα κεραληζκφ λφκσλ θαη αμησκαηνχρσλ ή εθπνλψληαο 

κνλαξρηθνχο θαλφλεο δηαδνρήο. Ν Weber αθηεξψλεη ζην έξγν ηνπ 

Νηθνλνκία θαη Θνηλσλία κεγάια ηκήκαηα γηα ην ράξηζκα, ιηγφηεξα γηα ην 

θαζαξφ ράξηζκα απφ απηφ πνπ ππφθεηηαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

κεηακφξθσζεο θαηά ηελ νπνία ην ράξηζκα ξνπηηλνπνηείηαη (γίλεηαη 

ζεζκηθφ) κέζα ζε ζηαζεξά θαινχπηα ηεο εμνπζίαο - θπξηαξρίαο. Αιιά 

ππάξρνπλ κεξηθέο δπζρέξεηεο θαη αληηθάζεηο ζηε ζεσξία ηνπ Weber. 

Ξσο κπνξεί θάπνηνο λα αλαδεηήζεη ηελ πξνέιεπζε ηνπ ραξίζκαηνο ηνπ 

εγέηε; Ζ αλάιπζε ηνπ Weber αησξείηαη κεηαμχ κηαο μερσξηζηήο ράξεο 

θαη κηαο πξνέθηαζεο πνπ απαξηίδεηαη απφ ηελ πξνζήισζε ησλ 

αθνινχζσλ. Πηελ πξψηε αλάιπζε πεξηιακβάλεη ην ράξηζκα σο κία 

ηζρχνπζα σο έθηαθηε ηδηφηεηα κίαο πξνζσπηθφηεηαο, ιφγσ ηεο νπνίαο 

ζεσξείηαη σο θαηέρνπζα ππεξθπζηθέο ή ππεξάλζξσπεο ή, ηνπιάρηζηνλ 

ζπγθεθξηκέλεο έθηαθηεο δπλάκεηο ή ηδηφηεηεο58.  

Ρν ράξηζκα δελ είλαη κηα απιά ηδηαίηεξε ηδηφηεηα ζε κία 

πξνζσπηθφηεηα αιιά ηθαλή λα επηηξέπεη ζε απηή ηελ πξνζσπηθφηεηα λα 

εκθαλίδεηαη σο εμαηξεηηθή, απνλέκνληαο ζε απηήλ έλαλ ππεξπςσκέλν 

θνηλσληθφ ξφιν θαη θνηλσληθή ζέζε. Δίλαη έηζη κηα ηδηφηεηα νπζηαζηηθά 

εμσηεξηθή γηα ηνλ θνκηζηή, καξηπξψληαο ηηο ζενινγηθέο ξίδεο ηεο αξρήο 

ηνπ ραξίζκαηνο.  

Ζ ζεσξία ηνπ Weber γηα ην ράξηζκα καξηπξά κηα έληαζε αλάκεζα 

ζε κηα θαζαξή θνηλσληνινγηθή ζεσξία ζαλ κηα πνιηηηθή έλλνηα θαη κηα 

αληίιεςε θνξησκέλε κε εθθιεζηαζηηθά θαη ζενινγηθά δφγκαηα. Πηελ 

πινχζηα παξαδεηγκαηνινγία ηνπ γηα ην ράξηζκα ν Weber πεξηγξάθεη ην 

ράξηζκα κέρξη έσο ελφο βαζκνχ αξρατθή έλλνηα θπξηαξρίαο, 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ζε ζέθηεο, ζξεζθεπηηθά θηλήκαηα, ζενθξαηίεο, 
                                                           

58 Weber M., Νηθνλνκία θαη θνηλσλία, η. 1, φ.π., ζε. 275. 
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αιιά θαη ζε πνιέκαξρνπο ή ζε νκάδεο ιεζηξηθέο. Πηα ηζηνξηθά ηνπ 

παξαδείγκαηα ν Weber δίλεη ζην ράξηζκα ζρεδφλ πάληνηε έλα 

ζξεζθεπηηθφ ζηνηρείν. Αθφκα θαη αλ έρεη ζθνπφ γηα κηα ακεξφιεπηε 

αλάιπζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ δελ κπνξεί λα απαιιαγεί απφ απηά. Ρν 

δηθφ ηνπ ράξηζκα κνηάδεη μεθάζαξα ξηδσκέλν ζε κηα ζξεζθεπηηθή 

δηάζηαζε. Νη ζενινγηθέο πινθέο ηνπ ραξίζκαηνο αξρηθά ην κπεξδεχνπλ 

ζηελ κνλαξρία θαη ζην πνιηηηθφ - ζενινγηθφ δφγκα ηνπ «the king’s two 

bodies», δείρλνληαο λα επηκέλεη ζηνλ ηχπν ηεο ραξηζκαηηθήο θπξηαξρίαο 

ή λα είλαη θαηαδηθαζκέλν ζε αηψληα επηζηξνθή ζαλ αθαηάζρεηε 

πξνθαηάιεςε ηεο πνιηηηθήο λεσηεξηθφηεηαο. Ξέξαλ ηνχηνπ ζηα 

παξαδείγκαηα ηνπ Weber, ην ράξηζκα εκθαλίδεηαη δπζδηάθξηην απφ ηo 

πξσηφγνλν ζθεληθφ θάζε πνιηηηθνχ ζεζκνχ. Έλαο πξσηφγνλνο ηχπνο 

ηεο δχλακεο ηειηθά αληηθαηαζηήζεθε απφ πεξηζζφηεξν ζηαζεξφ, 

πεξίηερλν θαη νξζνινγηθφ ηχπν ηεο θπξηαξρίαο, δειαδή ηε κνλαξρία θαη 

ηε γξαθεηνθξαηία. Βία θαη πφιεκνο, ηξέια θαη καλία είλαη εληαία θαη 

αλαπφζπαζηα ηκήκαηα ηνπ ραξίζκαηνο. Ν Weber ην ζπλδέεη κε ην 

κπζηθφ πξφζσπν ηνπ Αρηιιέα, ηνπ Ηξιαλδνχ ήξσα Θαξιάηι, ην 

ζθαλδηλαβηθφ Berserker. Ν ραξηζκαηνχρνο είλαη έηζη φρη κφλν 

επινγεκέλνο κε κηα πλεπκαηηθή έθηαθηε ηδηφηεηα θαη κηα πξνθεηηθή 

ράξε, αιιά επίζεο ζεκεησκέλνο κε ηελ ππεξβνιή ηεο βίαο θαη ηεο 

κνλνκαλίαο. Θαηά θάπνην ηξφπν ε ηξέια θαη ε ππεξβνιή ηνπ ραξίζκαηνο 

ραιηλαγσγεί ηελ αθπβέξλεηε δπλακηθή ησλ εμεγεξκέλσλ πιεζψλ. 

Ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο θαηλνκεληθά ελζαξθψλεη ηελ ππεξβνιή θαη 

ηελ ελέξγεηα ηνπ πιήζνπο, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη απφ ςπρνιφγνπο. Ζ 

ζεσξία ηνπ Weber γηα ην ράξηζκα πθαίλεηαη σο κηα παξάμελε ζχλζεζε. 

Αλαδχεη ζηνηρεία ηεο πξνκνληέξλαο πνιηηηθήο ζενινγίαο καδί κε ηηο 

παξαηεξήζεηο ηεο κνληέξλαο ζεσξίαο ησλ καδψλ. Ζ ζεσξία αησξείηαη 

κεηαμχ κηαο νπδέηεξεο θνηλσληνινγηθήο αλάιπζεο θαη κίαο αλαγλψξηζεο 

φηη ην ράξηζκα δελ κπνξεί λα θαηαλνεζεί ρσξίο λα ιάβεη θαλείο ππ’ φςηλ 
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ηα ζενινγηθά θαη ηελ αλνξζνινγηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. Αθήλεη ινηπφλ 

θάπνηα αλνηθηά εξσηήκαηα: είλαη ε ραξηζκαηηθή θπξηαξρία κηα 

πξσηφγνλε θαη αξρατθή κνξθή θπξηαξρίαο ή είλαη κηα κνληέξλα πνιηηηθή 

κνξθή; Δίλαη ην ράξηζκα έλα πξνζσπηθφ πξνίθηζκα ή είλαη ην πξντφλ 

κηαο νκαδηθήο πξνέθηαζεο, κηαο ζπκπεξηθνξάο ησλ αθνινχζσλ; Θαηά 

ηελ πξνζσπηθή κνπ άπνςε κνπ ην ράξηζκα γεκίδεη ην άδεην θελφ 

εθνδηάδνληαο κηα πνιηηηθή ζεσξία πνπ ππνινγίδεη θαη ζηελ δπλακηθή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ καδψλ αιιά θαη ζηελ ιακπεξή ζξεζθεπηηθή 

αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπεηαη απφ ηνλ ραξηζκαηηθφ εγέηε. Ρν ράξηζκα ζα 

έδηλε ηελ εληχπσζε ηεο θνζκηθήο έθδνζεο ηνπ ηίηινπ αγηφηεηαο ηνπ 

βαζηιηά ζηελ πνιηηηθή ζενινγία ηεο κνλαξρίαο.  

Όπσο ν βαζηιηάο έηζη θαη ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο είλαη κία 

πξνζσπηθφηεηα θνηλσληθήο ελζσκάησζεο θαη ελφηεηαο, αιιά θαη έλαο 

πνπ δελ αλζίζηαηαη ζηα κνληέξλα ηδαληθά ησλ αηφκσλ σο απφιπηνο 

θπξίαξρνο. Αληηζέησο ν εγέηεο είλαη έλα κέξνο ηεο θνηλσλίαο θαη έηζη 

έλα πιάζηκν απφ ηνπο αλζξψπνπο σο έλαο χζηαηνο πνιηηηθφο εζνπνηφο 

αιιά κε εκθαλή δεκφζηα πξνβνιή απφ κηα εμηδαλίθεπζε απφ 

ζπλαηζζήκαηα θαη φλεηξα. Απηφ είλαη αθξηβψο πνπ ηνλ θάλεη κηα 

πξνζσπηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο λεσηεξηθφηεηαο. Πε πείζκα ησλ ηζηνξηθψλ 

θαη κπζηθψλ παξαδεηγκάησλ ησλ ραξηζκαηηθψλ πξνθεηψλ θαη 

πνιεκάξρσλ, γηα ηνλ Weber ε ραξηζκαηηθή εγεζία είλαη επίζεο έλα 

γλήζην λεσηεξηθφ θαηλφκελν, έλαο απφγνλνο ηεο ιατθήο ππέξηαηεο 

πνιηηηθήο θπξηαξρίαο. Ν ίδηνο, ζην πξψην κέξνο ηνπ Νηθνλνκία θαη 

Θνηλσλία πεξηγξάθεη ηελ δεκνθξαηία σο έλα πνιίηεπκα ηδηαηηέξσο 

επηξξεπή ζηε γνεηεία ησλ ραξηζκαηηθψλ εγεηψλ. 

Πηελ ραξηζκαηηθή εγεζία απηφ πνπ ηελ θάλεη λα εμαθνινπζεί λα 

ππάξρεη είλαη ε χπαξμε ζρέζεο πίζηεο κεηαμχ ηνπ ραξηζκαηνχρνπ θαη 

ησλ νπαδψλ. Αλ εθιείςεη απηή ε πίζηε ηφηε νη ζρέζεηο ζα πάςνπλ λα 

πθίζηαληαη θαη ε ραξηζκαηηθή εγεζία ζα θινληζηεί θαη ζα ζβήζεη.   
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Ν ηδεαηφο ηχπνο ηεο ραξηζκαηηθήο εγεζίαο ηνπ Weber πξνζθέξεηαη 

ζαλ ηελ πην θαηάιιειε αλαιπηηθή θαηεγνξία γηα ηελ πξνζέγγηζε 

επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ πνπ παξακέλνπλ αλεξκήλεπηεο, γηα ηελ 

εθηίκεζε πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, έηζη φπσο απηά 

γίλνληαη νξαηά κε γπκλφ κάηη.     

Ν ίδηνο ν Weber δελ πεξηφξηζε ηελ ρξήζε ηνπ φξνπ ζε καγηθέο ή 

ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο αιιά αλάιπζε ηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ 

ραξίζκαηνο κέζσ ηεο ζπγγέλεηαο, ηεο θιεξνλνκηάο θαη ηνπ ζεζκνχ. 

Δπίζεο πίζηεπε φηη νη επθαηξίεο γηα ην απζεληηθφ ράξηζκα είραλ κεησζεί 

θαηά ηε δηάξθεηα κηαο φιν έλα θαη πεξηζζφηεξεο γξαθεηνθξαηηθνπνίεζεο 

ηεο δπηηθήο θνηλσλίαο59. 

Απφ ηελ άιιε νη άλζξσπνη ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο αληηκεησπίδνπλ 

επείγνπζεο αλάγθεο ζηελ δσήο ηνπο θαη απαηηνχλ δηέμνδν. Ζ απαληαρνχ 

παξνπζία ηνπ ραξίζκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο 

αλαηξνθνδνηείηαη απφ ηελ πίζηε ησλ αθνινχζσλ ζην ραξηζκαηηθφ 

πξφζσπν. Ξνιιαπιαζηαζηή ηζρχνο δελ απνηεινχλ νη πξνζσπηθέο 

ηθαλφηεηεο αιιά ε πίζηε θαη κφλν ε πίζηε ησλ αθνινχζσλ ζηνλ 

ραξηζκαηηθφ εγέηε. Απηή ε πίζηε είλαη ηφζν ηζρπξή ψζηε λα κεηαθηλεί 

βνπλά60. Ζ θαζαξφηεηα απηήο ηεο πξνζσπηθήο ζρέζεο ζπλππάξρεη κε 

ηελ απφθιηζε απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο θαζεκεξηλέο ζρέζεηο.  

Απφ ηε πιεπξά ηνπ ν αθφινπζνο ρξεηάδεηαη πεξίζζην ζάξξνο γηα λα 

παξαηήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα ληθήζεη ηνπο φπνηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο. Ζ πεγή απηνχ ηνπ ζάξξνπο είλαη ε ηαχηηζή ηνπ κε ην 

ραξηζκαηηθφ εγέηε. Ζ πιήξε αθνζίσζε ηνπ αθφινπζνπ κε ηνλ εξσηζκφ 

ηνπ ραξηζκαηηθνχ εγέηε έρεη σο επαθφινπζν ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 

πξψηνπ αθνχ νη δπλάκεηο πνπ αλαγλσξίδνληαη ζην πξφζσπν ηνπ εγέηε 

ζπάλε ηα δεζκά ησλ αθνινχζσλ απφ ην ζπλεζηζκέλν, ην θαζεκεξηλφ 

                                                           
59 Bendix R., Reflections on charismatic leadership, State and Society, Boston 1968, ζε. 341. 
60 Σησηάθεο Π., εηζαγσγή ζην Weber  Κ., Ζ πνιηηηθή σο επάγγεικα, φ.π., ζε. 53. 
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απηφ ην νπνίν επαλαιακβάλεηαη61. 

Ζ ραξηζκαηηθή θπξηαξρία είλαη δχλακε επαλαζηαηηθή πνπ 

βεβαηψλεηαη θαη ηζρπξνπνηείηαη απφ ηνπο θπξηαξρνχκελνπο. Ν 

απηαξρηθφο ραξαθηήξαο ηεο ραξηζκαηηθήο θπξηαξρίαο κέζα απφ ηε 

δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζή ηεο κε ηε δεκνςεθηζκαηηθή εθινγή ηνπ 

εγέηε (ην δεκνθξαηηθά εθιεγκέλν, λνκηκνπνηεκέλν ράξηζκα) απνηειεί 

γηα ην Weber ην πην απνθαζηζηηθφ κέζν ηνπ θνηλνβνπιίνπ.     

Ζ ραξηζκαηηθή θπξηαξρία σο εμσθαζεκεξηλή ζρέζε ραξαθηεξίδεηαη 

απφ κηα εμαηξεηηθή αζηάζεηα. Απηή ε πξνζσπηθή ζρέζε θπξηαξρίαο είλαη 

μέλε απφ ηελ νηθνλνκία θαη ηηο πιηθέο απνιαβέο θαη δηέπεηαη απφ 

νηθνλνκηθφ αλνξζνινγηζκφ. Ωο κηα ζρέζε απηαξρηθή θαη αζπληφληζηε 

εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηαξθνχο επαιεζεχζεψο ηεο62. 

Ν ηδεαηφο ηχπνο ηεο ραξηζκαηηθήο θπξηαξρίαο ηνπ Weber πξνέξρεηαη 

απφ ηελ ηζηνξηθή θαη εκπεηξηθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ αλάπηπμε θαη ε 

εμέηαζε ηνπ είλαη μερσξηζηή απφ ηνπο δχν άιινπο ηχπνπο θπξηαξρίαο 

ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηελ πηζαλφηεηα ηεο αλεμάξηεηεο θαζαξήο 

χπαξμήο ηνπ63. 

Ν ηχπνο ηεο ραξηζκαηηθήο θπξηαξρίαο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

θαηαλφεζε πνιπάξηζκσλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ. Όπσο αλαθέξεη ν 

Schluchter64 ηo ελδηαθέξνλ ηνπ Weber δελ εζηηάδεηαη ζε ραξηζκαηηθνχο 

ζξχινπο αιιά ζην πσο νη ζξχινη γηα ηνπο ραξηζκαηηθνχο εγέηεο 

ελζσκαηψλνληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη πνηα είλαη ε ζπκβνιή ηνπο 

ζηελ θαηαμίσζε θαη ηελ λνκηκνπνίεζεο ηνπ θφζκνπ ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο. Κηα λνκηκνπνίεζε απαξαίηεηε ζηελ θπξηαξρία ηνπ 

θξάηνο, φπνπ ζχκθσλα κε ηνλ Weber αζθεί ην κνλνπψιην ηεο λφκηκεο 

βίαο. Θα δηεπθξηλίζεη βέβαηα ν Γεξκαλφο θνηλσληνιφγνο φηη ζηελ 

                                                           
61 Dow T., φ.π., ζζ. 83-84. 
62 Ρζίξνο Λ., φ.π., ζζ. 247-248.  
63 Σησηάθεο Π., Max Weber ν ζχγρξνλφο καο, φ.π., ζε. 220. 
64 Schluchter W., Ρη ζεκαίλεη πνιηηηθή εγεζία;, κηθ. Σησηάθεο Π., ππφ δεκνζίεπζε, ζε. 58. 
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θπξηαξρία δελ αλήθεη βέβαηα ε πηζαλφηεηα γηα άζθεζε εμνπζίαο θαη 

επηξξνήο ζε άιινπο αλζξψπνπο. 

Ζ ραξηζκαηηθή εγεζία πξνζεγγίδεη κηα μερσξηζηή πνιηηηθή. Ρε 

ραξαθηεξίδεη κηα απνρψξεζε απφ ηνπο απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο ηεο 

έληνλα αθεξεκέλεο επίζεκεο πνιηηηθήο. Απηή ε απνρψξεζε θαζξεπηίδεη 

έλα επθπέο θίλεκα καθξηά απφ ηελ ηεξαξρηθή θπξηαξρία θάζεησλ 

ζρέζεσλ εληνιψλ θαη ππαθνήο, αλάκεζα ζε θπξίαξρνπο θαη 

θπξηαξρνχκελνπο θαη θνληά ζε έλα κνληέιν εγεκνληθνχ αγψλα γηα ηελ 

ξηδνζπαζηηθή αλαδηάξζξσζε ηεο θνηλσλίαο. 

Ν Weber άθεζε λα ελλνεζεί θαηά θαηξνχο φηη ε ραξηζκαηηθή 

πνιηηηθή είλαη κηα επαλαζηαηηθή δχλακε εθηελψλ πνιηηηθψλ θηλεκάησλ 

πνπ αγσλίδνληαη γηα ην κνλνπψιην ηεο πλεπκαηηθήο εγεζίαο σο έλα 

κέξνο επξχηεξνπ θνηλσληθνχ αγψλα γηα ηνλ έιεγρν ηεο θνηλφηεηαο65. 

Ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο δελ αηζζάλεηαη εμαξηεκέλνο απφ ηνπο 

παξαδνζηαθνχο θαλφλεο. Ζ ραξηζκαηηθή θπξηαξρία νδεγεί ζηελ 

εκπέδσζε κηαο γλήζηαο πνιηηηθήο ηζρχνο θαη ζε κία ζπλαθφινπζε λέα 

νιηθή θνηλσληθή δηάξζξσζε, ε νπνία δε μεπεδάεη απφ ηελ θνηλφηεηα ζαλ 

ζχλνιν, αιιά ζεκειηψλεηαη αξρηθά κφλν απφ ηνπο αθφινπζνπο ηνπ 

ραξηζκαηηθνχ εγέηε66. 

Σάξε ζηηο αζπλήζηζηεο αμίεο ηνπο, ή ηνπιάρηζηνλ απηφ πνπ 

αληηιακβάλεηαη έηζη, απηνί νη εγέηεο εκπλένπλ αθνινπζίεο κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ην αλψηεξφ ηνπο θχξνο είλαη αλνηθηά απνδερφκελν. Νξηζκέλεο 

θνξέο, ε ζρέζε ησλ αθνινχζσλ κε ηνλ ραξηζκαηηθφ εγέηε είλαη απηή 

ησλ καζεηψλ κε ηνλ αθέληε ηνπο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ ηηκνχλ θαη 

ηνλ ζέβνληαη. Γελ ηνλ αθνινπζνχλ ιφγσ θφβνπ ή ρξεκαηηθψλ 

ππνζρέζεσλ, αιιά απφ εκπηζηνζχλε, παζηαζκέλε αθνζίσζε, θαη 

ελζνπζηαζκφ. Φαίλεηαη λα κελ ηνπο ελδηαθέξεη αξρηθά κηα θαξηέξα, 

πξναγσγή, ρξεκαηηθή απνδεκίσζε, κηζζφο ή παξνρέο. Ζ ραξηζκαηηθή 

                                                           
65 Kalyvas A., Democracy and the Politics of the Extraordinary, Cambridge University Press, 2008, ζζ. 17-20. 
66 Φίιηα Β., φ.π., ζζ. 99-100. 
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αθνινπζία είλαη κηα κε γξαθεηνθξαηηθή νκάδα. Θαηά ηνλ Weber, νη 

καζεηέο ή αθφινπζνη ηείλνπλ λα δνπλ θπξίσο ζε θνκκνπληζηηθή ζρέζε 

κε ηνλ εγέηε ηνπο κε κέζα πνπ ηνπο έρνπλ δσξίζεη.  

Ξεξηγξάθνληαο ηελ ραξηζκαηηθή θπξηαξρία - ζρέζε, ν Weber δίλεη 

θαηά θαηξνχο έκθαζε ζηελ ππαθνή πνπ νη αθφινπζνη πξνζθέξνπλ ζηνλ 

εγέηε ηνπο θαη κάιηζηα απηή ε ηάζε έρεη ππνδεηρζεί απφ νξηζκέλνπο 

ζρνιηαζηέο. Έηζη θαινχκαζηε ή ηνπιάρηζηνλ καο επηηξέπεηαη, λα 

ζπκπεξάλνπκε φηη ζε κηα απζεληηθή πεξίπησζε ραξηζκαηηθήο εγεζίαο ζα 

ήηαλ ζρεδφλ αδηαλφεην γηα έλαλ αθφινπζν λα αληηθάζθεη ή λα δηαθσλεί 

κε ηνλ εγέηε ή κε ην λα ακθηζβεηήζεη ην αιάζεηφ ηνπ κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν. Δίλαη απαξαίηεην φκσο, λα θάλνπκε κηα ζχληνκε αλαθνπή εδψ. 

Νη ζθέςεηο ηνπ Weber γηα ην ράξηζκα ήηαλ θαηά πνιχ επεξεαζκέλεο 

απφ ηα παξαδείγκαηα πνπ γλψξηδε κέζσ ηεο παξαδνζηαθήο ζξεζθείαο, 

φπνπ ε ηπθιή ππαθνή θπζηθά θαη ζα ήηαλ ραξαθηεξηζηηθή ηεο 

ραξηζκαηηθήο ζρέζεο - θπξηαξρίαο, θαζψο θαη άιισλ ηχπσλ θπξηαξρίαο. 

Κα αλ ην ράξηζκα είλαη επί ηεο αξρήο, έλα νηθνπκεληθφ θαηλφκελν, φπσο 

θαη ζεσξνχκε κε ηνλ Weber, ηφηε ζα πξέπεη λα είκαζηε πην 

πξνεηνηκαζκέλνη απφ απηφλ ζην λα αλαγλσξίζνπκε φηη νη θψδηθεο 

ζπκπεξηθνξάο ζηνπο εγέηεο θαη ηνπο αθνινχζνπο ηνπο ζα δηαθέξνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, αλάινγα κε ηελ πνιηηηθή θνπιηνχξα. Ρν ηη 

είλαη ζπγθεθξηκέλν ζηελ ραξηζκαηηθή απφθξηζε είλαη φρη ε ηπθιή 

ππαθνή ζηνλ εγέηε, αιιά απιψο ην φηη δπλάκεη ησλ αζπλήζηζησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κπνξεί θαη αζθεί έλα είδνο «θπξηαξρίαο» (φπσο ην  

νξίδεη ν Weber) ζηνπο αθνινχζνπο. Νη αθφινπζνη κπνξεί λα είλαη 

καγεκέλνη απφ έλαλ εγέηε θαη λα ηνλ απνδέρνληαη σο εμαηξεηηθά 

επηηαθηηθφ ρσξίο απαξαίηεηα λα ζπκθσλνχλ καδί ηνπ ζε φιεο ηηο 

πεξηζηάζεηο, ή λα απνθεχγνπλ λα ηνπ αληηινγήζνπλ. Γηα παξάδεηγκα, 

ζηελ εμαηξεηηθά δηαιεθηηθή αηκφζθαηξα ελφο ζχγρξνλνπ ξηδνζπαζηηθνχ 

θφκκαηνο, έλαο εγέηεο κπνξεί λα είλαη ηφζν ραξηζκαηηθφο, φζν θαη 
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ακθηζβεηνχκελνο ζε νξηζκέλα ζέκαηα, αθφκε θαη κε ηνπο 

πιεζηέζηεξνπο αθφινπζνπο ηνπ. Κάιηζηα, κπνξεί λα εθθξάζεη κεξηθφ 

απφ ην ράξηζκά ηνπ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ππεξληθήζεη ηπρψλ 

δηαθσλίεο κέζσ ηεο ηζρχνο ηεο πνιηηηθήο ηνπ νκηιίαο. Ζ ηπρφλ ηεξάζηηα 

πεηζηηθφηεηα ζε κηα δηαθσλία, κε άιια ιφγηα, ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα 

απφ ηηο εμαηξεηηθέο ηδηφηεηεο κέζσ ησλ νπνίσλ ν εγέηεο απνθηά ράξηζκα 

ζηα κάηηα ησλ αθνινχζσλ ηνπ. Γε ζα έπξεπε, ινηπφλ, λα 

νξακαηηζηνχκε ηε ραξηζκαηηθή αξρή - ζρέζε σο κηα πνπ απηφκαηα 

ζπκπεξηιακβάλεη απηφκαηε ζπλαίλεζε ησλ αθνινχζσλ ζηηο βιέςεηο ηνπ 

εγέηε, ή κηα πνπ εμαηξεί ηελ πηζαλφηεηα ηεο πεξηζηαζηαθήο δηαθσλίαο 

σο έλαλ βαζκφ. Ξνιχ δε πεξηζζφηεξν κηαο θαη ζαλ λεσηεξηζηήο, ν 

ραξηζκαηηθφο εγέηεο ζπρλά ηείλεη λα δηαρσξίδεηαη απφ ηνλ παξαδνζηαθφ 

ηξφπν ζθέςεο θαη δξάζεο, θαη έηζη, λα ιάβεη ζέζεηο πνπ δηαθέξνπλ απφ 

ην ηη αλακέλνπλ νη αθφινπζνί ηνπ, θαη ελ ζπλερεία λα αλαθηλήζεη 

ζθέςεηο ελφριεζεο ζηνλ λνπ ηνπο. Ξεξηηηφ λα πξνζζέζνπκε φηη πάληα 

ζα ππάξρνπλ θάπνηνη αλάκεζα ζηνπο αθνινχζνπο νη νπνίνη νχηε θαλ ζα 

θαληάδνληαλ λα αληηπαξαηεζνχλ καδί ηνπ, αθφκε θαη ζηα πην αλνχζηα 

ζεκεία. 

Δίλαη ζεσξεηηθά απαξαίηεην λα έρεηο εμαηξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη επξέσο αληηιεπηφ φηη ηα έρεηο. Όκσο ν Weber δίλεη 

έκθαζε ζηελ αληίδξαζε ησλ αθνινχζσλ σο ηελ πην απνθαζηζηηθή 

δνθηκή γηα ην ράξηζκα. Ρν λα είζαη ραξηζκαηηθφο εγέηεο είλαη, 

νπζηαζηηθά, ην λα ζε αληηιακβάλνληαη σο ραξηζκαηηθφ εγέηε: είλαη ε 

αλαγλψξηζε απφ πιεπξάο απηψλ πνπ ππφθεηληαη ζηελ θπξηαξρία απηφ 

πνπ είλαη απνθαζηζηηθφ γηα ηελ εγθπξφηεηα ηνπ ραξίζκαηνο. Ξεξεηαίξσ, 

ηέηνηα αλαγλψξηζε ηνπ ραξίζκαηνο απφ πιεπξάο ησλ αθνινχζσλ πξέπεη 

λα εληζρχεηαη θαηά θαηξφ απφ ηνλ εγέηε, κέζσ ηεο παξνπζίαζεο ησλ 

ραξηζκαηηθψλ ηνπ δπλάκεσλ. Ξξέπεη λα παξνπζηάδεη «ζεκάδηα» ή 

«απνδείμεηο» φζνλ αθνξά ηηο εμαηξεηηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο, ιφγσ ησλ 
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νπνίσλ νη αθφινπζνί ηνπ, ηνπ παξαδίδνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

αθνζίσζε. Αλ απνηχρεη γηα έλα κεγάιν δηάζηεκα, ε ραξηζκαηηθή ηνπ 

θπξηαξρία κπνξεί λα εμαθαληζηεί. Όπσο ην έζεζε ν Weber απφ ηε θχζε 

ηεο, ε ίδηα ε χπαξμε ηεο ραξηζκαηηθήο θπξηαξρίαο είλαη ζπγθεθξηκέλα 

αζηαζήο. Ν θάηνρφο ηεο κπνξεί λα παξαηηεζεί ηνπ ραξίζκαηφο ηνπ, 

κπνξεί λα πηζηέςεη φηη είλαη «εγθαηαιειεηκκέλνο απφ ηνλ ζεφ ηνπ», 

φπσο θαη ν Ηεζνχο ζηνλ ζηαπξφ, ή λα απνδείμεη ζηνπο αθνινπζνχο ηνπ 

φηη «ε αξεηή ηνλ εγθαηέιεηςε». Ρφηε είλαη πνπ ε απνζηνιή ηνπ ζβήλεη, 

θαη ε ειπίδα πεξηκέλεη θαη ςάρλεη γηα έλαλ λέν θάηνρν ηνπ ραξίζκαηνο. 

Ζ ραξηζκαηηθή εγεζία είλαη εηδηθά ζσηεξηαθή ή κεζζηαληθή ζηελ 

θχζε ηεο. Δδψ δηαθαίλεηαη ε ηδηαηηεξφηεηά ηεο ζε ζρέζε κε ηφζν 

επξχηεξεο θαη πην λεθειψδεηο θαηεγνξίεο φπσο «εκπλεπζκέλε εγεζία» 

ή «εξσηθή εγεζία». Ξεξεηαίξσ, απηφ ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ραξηζκαηηθήο εγεζίαο βνεζά ζηελ επεμήγεζε ηεο ηδηαίηεξεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο έληαζεο ηεο ραξηζκαηηθήο αληαπάληεζεο, θαη γηαηί ε 

δηαηήξεζε ηνπ ραξίζκαηνο ρξεηάδεηαη ηνλ εγέηε ηνπ λα ην γεκίδεη κε 

«απνδείμεηο» ηεο δχλακήο πνπ ηζρπξίδεηαη φηη έρεη. Νη αθφινπζνη 

απαληνχλ ζηνλ ραξηζκαηηθφ εγέηε κε παζηαζκέλε αθνζίσζε ιφγσ ηεο 

ζσηεξίαο ή ηεο ππφζρεζεο ζσηεξίαο πνπ ηνπο παξέρεη θαη θέξεηαη λα 

αληηπξνζσπεχεη ηελ εθπιήξσζε επεηγφλησο αηζζεηψλ αλαγθψλ. Ζ πίζηε 

ηνπο ζε απηέο ηηο αζπλήζηζηεο ηθαλφηεηεο δηαηεξείηαη ελ δσή (ή θαη φρη, 

αλάινγα ηελ πεξίπησζε) κέζσ ησλ πεξηνδηθψλ επηδείμεσλ πνπ θάλεη (αλ 

θάλεη) ν εγέηεο κε ηηο δπλάκεηο ηεο απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο ζηνλ 

δξφκν γηα ηνλ ζσηεξηαθφ ζηφρν. Απηέο κπνξνχλ λα είλαη, ιφγνπ ράξε, 

ζαπκαηνπξγέο δπλάκεηο αλ ην θίλεκα είλαη ζξεζθεπηηθά ζσηεξηαθφ, ή 

επαλαζηαηηθέο δπλάκεηο αλ είλαη έλα ραξηζκαηηθά εγνχκελν 

επαλαζηαηηθφ θίλεκα, ή πνιεκηθέο δπλάκεηο αλ είλαη έλα θίλεκα πνπ 

επηδεηά ηελ αιιαγή κέζσ ζηξαηησηηθψλ κέζσλ. 

Φπζηθά, δελ είλαη φια ηα θηλήκαηα γηα αιιαγή  ραξηζκαηηθά, νχηε 
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απαξαίηεηα γίλνληαη. Πε πνιιέο θνηλσλίεο θαη ζε πνιιέο επνρέο, 

ππάξρνπλ κε ραξηζκαηηθά θηλήκαηα κεηαξξχζκηζεο αθνζησκέλα ζηελ 

βειηίσζε ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ πξνθαινχλ δπζαξέζθεηα απφ πνιινχο. 

Ρα ραξηζκαηηθά θηλήκαηα δχλαηαη λα εκθαληζηνχλ καδί κε απηά ηα άιια, 

φηαλ ε επξεία δπζαξέζθεηα θηάλεη ζην ζεκείν πνπ γίλεηαη πξαγκαηηθή 

ζχειια ή δπζηπρία, πφλν ή νμεία δπζθνξία πνπ ζεσξεηηθά ζα 

κπνξνχζε λα αλαθνπθηζηεί. Θαη φηαλ αζπλήζηζηεο εγεηηθέο 

πξνζσπηθφηεηεο εκθαλίδνληαη κε επηθιήζεηο ζσηεξηαθνχ ραξαθηήξα, 

πεηζηηθά αλαθνηλψλνπλ ηε δπλαηφηεηα ππεξλίθεζεο ηεο θαηάζηαζεο 

πνπ πξνθαιεί δπζηπρία ππνδείρλνληαο ηξφπνπο γηα λα ην θάλνπλ θαη 

πξνζθέξνληαο ηελ εγεζία ηνπο ζε απηφλ ηνλ δξφκν γηα φζνπο ζέινπλ 

λα αθνινπζήζνπλ. Πε έλα ηέηνην θαηξφ, κάδεο απηψλ πνπ ππφθεηληαη 

ζηελ νδχλε απηή ζπγθεληξψλνληαη ζηελ ζσηεξηαθή έθθιεζε, θαη 

γελληνχληαη  ραξηζκαηηθά θηλήκαηα γηα αιιαγή. 

Ρν πξψην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ραξηζκαηηθήο αληίδξαζεο είλαη 

πεξηζηαζηαθφ. Ζ θαηάζηαζε έληνλεο δπζηπρίαο πξνθαηαβάιιεη ηνπο 

αλζξψπνπο λα αληηιακβάλνληαη κηα εγεζία πνπ πξνζθέξεη ζσηεξία απφ 

ηε δπζηπρία σο αζπλήζηζηα ηθαλή θαη κε ηα ζσζηά πξφζσπα. 
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Ο ΥΑΡΙΜΑΣΙΚΟ ΗΓΔΣΗ 

5 

 

Ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο σο εθθξαζηήο θαη αλακνξθσηήο 

θνηλσληθνπνιηηηθψλ ξεπκάησλ θαη θηλεκάησλ κπνξεί λα επεξεάδεη θαίξηα 

ηελ επνρή ηνπ κε ηνλ κάιινλ δηακεζνιαβεηηθφ απηφ ξφιν ηνπ. 

Γηζήκαληε ε θξάζε ηνπ Δπακεηλψλδα «νὐ κφλνλ ἀξρὴ ἄλδξα δείθλπζηλ, 

ἀιιὰ θαὶ ἀξρὴλ ἀλήξ»67. Ρίζεηαη φκσο ην θαίξην εξψηεκα: είλαη ν 

ραξηζκαηηθφο εγέηεο δεκηνπξγφο ή δεκηνχξγεκα ησλ ζπλζεθψλ; Νη 

κέγηζηνη εγέηεο ηνπ θφζκνπ απηνχ δελ έρνπλ δηαδφρνπο. Αθφκε 

πεξηζζφηεξν, ε απνπζία ηνπο αθήλεη κεγάιν θελφ. Απηφ ηζρχεη φρη 

κφλνλ γηα ηελ πνιηηηθή Bismarck, de Gaulle, θ.α., αιιά θαη γηα ηελ ηέρλε 

φπσο θαη ηε δσή γεληθφηεξα, θεξ’ εηπείλ Picasso, Chaplin θ.ν.θ. Εήηεκα 

ηχρεο, θαζαξά λα γελλεζεί ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο. Αθφκε πην κεγάιε 

ηχρε λα βξεζεί εθεί πνπ πξέπεη ηελ θαηάιιειε ζηηγκή.  

Απνθαζηζηηθφ ζηνηρείν, γηα ην ραξαθηεξηζκφ ελφο εγέηε σο 

ραξηζκαηηθφ ή κε, είλαη ην πσο ηνλ βιέπνπλ νη νπαδνί ηνπ. Ζ δχλακε 

ηνπ δελ πεγάδεη απνθιεηζηηθά απφ ηελ εμαηξεηηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα 

θαη ηελ ηδηαίηεξε θχζε ηνπ. Ζ θνηλσληθή ηνπ ζέζε θαη θαηαγσγή δελ 

είλαη άλεπ ζεκαζίαο. Ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο δελ πξέπεη κφλν λα 

απνδείμεη ηελ θιήζε68 ηνπ κε ζαχκαηα ή κε εξσηθέο πξάμεηο ζε 

αιινηηλνχο θαηξνχο αιιά κε ην έκπξαθην ζηνηρείν φηη ράξε ζ’ απηφλ 

εθείλνη πνπ κε ηελ πίζηε ηνπ έρνπλ δνζεί επεκεξνχλ69. 

Πηελ έλλνηα ηνπ ραξηζκαηηθνχ εγέηε ηνπ θξάηνπο ν Weber είρε 

ζρεκαηίζεη κηα κεγάιε ηδέα. Ξίζηεπε φηη ν εγέηεο αθνζησκέλνο 

νιφςπρα ζην θαζήθνλ, επθνξνχκελνο απφ ην παζηαζκέλν ηνπ πάζνο 

γηα ηα δεκφζηα πξάγκαηα θαη κε δηαχγεηα ζην πλεχκα, θπξηαξρεί ζηνπο 

                                                           
67 Γελ αλαδεηθλχεη κφλν ην αμίσκα ηνλ άλδξα, αιιά θαη ν άλδξαο ην αμίσκα. 
68 Αλάινγα κε ηελ θνηλσλία κε ζαχκαηα φπσο π.ρ ζην ζενθξαηηθφ Ηζξαήι.  
69 Φίιηα Β., ζην ίδην, ζε. 102. 
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νπαδνχο ηνπ θαη ζξηακβεχεη κέζσ ηεο ππεξνρήο ηεο πξνζσπηθφηεηάο 

ηνπ. Πηελ θξαηηθή κεραλή ηεο επνρήο ηνπ Weber, ν αξρεγφο ηνπ 

θξάηνπο θπξηαξρνχζε κέζσ ηεο θνιαθείαο θαη ηεο δεκαγσγίαο70. Πηνλ 

θφζκν ζπγθξνχζεσλ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ζχγρξνλνπ νξγαλσκέλνπ 

θξάηνπο ν Weber ζρεκαηίδεη ηελ κεγάιε ηνπ ηδέα γηα ηνλ ραξηζκαηηθφ 

εγέηε. Γελ αλέκελε απφ ηνλ θνηλνβνπιεπηηζκφ κηα άκεζε αιιαγή ή κηα 

ζαπκαηνπξγή βειηίσζε. Έιπηδε φκσο φηη κε ηελ πνιηηηθή ηνπ, πνπ ήηαλ 

απαιιαγκέλε απφ ςεπδαηζζήζεηο, ζα ζπλέβαιε ζε κηα θαιχηεξε επηινγή 

εγεηηθψλ ζηειερψλ. 

Σσξίο λα ηαπηηζηνχκε κε ζξχινπο πεξί ραξηζκαηηθψλ εγεηψλ, 

σζηφζν κπνξνχκε λα πνχκε φηη: ε μερσξηζηή ππεξνρή ηνπ 

ραξηζκαηηθνχ εγέηε δηαθξίλεηαη πνιχ θαζαξά φηαλ ζπγθξηζεί κε ηε 

ζπλεζηζκέλε κνξθή εγεζίαο, ζην πιαίζην ηεο ξνπηίλαο, πξνβάιινληαο 

ηα δχν ηεο ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία: ην πξνζσπηθφ ηεο 

θπξηαξρηθφ ραξαθηήξα θαη ηε ξηδνζπαζηηθή ηεο θχζε. Ζ ζπλεζηζκέλε 

απξφζσπε κνξθή θπξηαξρίαο πεξηιακβάλεη έλαλ νξγαληζκφ ηεξαξρηθά 

νξγαλσκέλσλ γξαθείσλ ζπληνληζκέλα κε θνηλνχο θαλφλεο, λφξκεο θαη 

δηαδηθαζίεο. Απφ ηελ άιιε ε ραξηζκαηηθή θπξηαξρία είλαη πάληα 

πξνζσπηθή θαη αθνινπζεί έλα ξηδνζπαζηηθφ πξφγξακκα71. 

Ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο, σο πξσηνπφξνο εθθξαζηήο θνηλσληθψλ 

ηδεψλ θαη θνξέαο ηνπ ραξίζκαηνο, κπνξεί λα δηαζπά ηελ πνξεία ηεο 

ηζηνξίαο θαη λα αλαηξέπεη κηα ζπγθεθξηκέλε ηάμε πξαγκάησλ, ζέηνληαο 

έλα λέν αμηαθφ πξνζαλαηνιηζκέλν πξφγξακκα. Απηφο είλαη ν 

δηακεζνιαβεηήο γηα κηα λέα ηάμε πξαγκάησλ θαη κηα θαηλνχξγηα 

αμηνινγία πνπ ζα αθνκνησζεί απφ ηνπο πηζηνχο ηνπ αθφινπζνπο. Όζα 

επαγγειίδεηαη θαη δηαθεξχζζεη πείζνπλ ηνπο νπαδνχο ηνπ θαη ν ίδηνο 

αληιεί ηε λνκηκφηεηα ηεο θπξηαξρίαο ηνπ απφ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ζην 

πξφζσπφ ηνπ. Ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο ζπλαληάηαη ζε φιεο ηηο ηζηνξηθέο 

                                                           
70 Aron R., Ζ Πχγρξνλνο Γεξκαληθή Θνηλσληνινγία, ΔΘΘΔ, Αζήλα 1974, ζζ. 138-139. 
71 Pappas T., φ.π., ζε. 3. 
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πεξηφδνπο απφ ηνπο δεκαγσγνχο ηεο αξραίαο Διιάδαο (γηα ηνλ Weber 

πξφηππν ηνπ ραξηζκαηηθνχ εγέηε βξίζθεηαη ζην πξφζσπν ηνπ Ξεξηθιή) 

κέρξη ην Λαπνιέσληα θαη απφ ην Γξάθρν ζηελ αξραία Οψκε κέρξη ηνπο 

εθιεγκέλνπο δεκνηηθνχο άξρνληεο ζηεο ΖΞΑ. Πε φιεο απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ε εκπηζηνζχλε ησλ νπαδψλ ζην πξφζσπν ηνπ 

ραξηζκαηηθνχ εγέηε δίδεη ηε λνκηκφηεηα ηεο θπξηαξρίαο 72. 

Γηα ηνλ Weber κφλν νη εγέηεο πνπ είλαη πξνηθηζκέλνη κε ράξηζκα 

έρνπλ ηελ επθαηξία λα αθήζνπλ ην ζεκάδη ηνπ ζην πνιηηηθφ - θνηλσληθφ 

ζχζηεκα73. Ρν αληηθείκελν ηνπ ραξίζκαηνο δελ είλαη βέβαηα κφλν ε 

πξνζσπηθφηεηα, αιιά νη ακθίδξνκεο ζρέζεηο ηνπ ραξηζκαηηθνχ 

πξνζψπνπ κε ηνπο νπαδνχο ηνπ74. Πηηο έθηαθηεο πνιηηηθέο θξίζεηο ν 

Γεξκαλφο θνηλσληνιφγνο έδεημε φηη νη ραξηζκαηηθνί εγέηεο κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ ηνλ θχξην άμνλα κηαο λέαο λνκηκνπνίεζεο. Πε απηφ ην 

θνκκάηη δηείζδπζε πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιν θιαζζηθφ ζεσξεηηθφ θαη 

αλαγλψξηζε φηη νη εμαηξεηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ ραξηζκαηηθνχ εγέηε ζα 

κπνξνχζαλ λα παίμνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επίδξαζε λέσλ ζεζκψλ 

γηα ην θξάηνο75. 

Ζ ηδέα ηεο ραξηζκαηηθήο εγεζίαο είλαη χςηζηα ζεκαληηθή. Ξέξα ησλ 

άιισλ βνεζά λα εζηηάζνπκε ζην γεγνλφο φηη θαζεζηψηα θαη 

πξαγκαηηθέο θνηλσλίεο κπνξνχλ λα ζηεξηρζνχλ απφ ηελ απ’ επζείαο 

ζχλδεζε αλάκεζα ζηνλ εγέηε θαη ηνπο αθνινχζνπο παξά ηελ πνιχ 

κηθξή πηζαλφηεηα ηεο παξαπάλσ ζρέζεο76. 

Ραιέλην λα εκπλέεη πίζηε ζηνπο νπαδνχο ηνπ, ρσξίο λα έρεη δηαζέηεη 

απαξαίηεηα ηηο ππεξάλζξσπεο ηθαλφηεηεο πνπ ηνπ απνδίδνπλ, 

ραξαθηεξίδεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ραξηζκαηνχρνπ εγέηε77. Απηφ ην 

αζπλήζηζην ράξηζκα ηνπ εγέηε εθθξάδεη ηνπο θφβνπο θαη ηηο 

                                                           
72 Αλησλνπνχινπ Κ., Νη θιαζζηθνί ηεο θνηλσληνινγίαο, Θνηλσληθή Θεσξία θαη Λεφηεξε Θνηλσλία, Παββάιαο, Αζήλα 
2008, ζζ. 338-342. 
73 Blondel J., Political Leadership, Sage Publications, London 1987, ζε. 22. 
74 Πην ίδην, ζε. 54. 
75 Πην ίδην, ζε. 198. 
76 Πην ίδην, ζε. 61. 
77 Σησηάθεο Π., Σάξηζκα ‘‘Αλδξέα‘‘ θαη ‘‘ράξηζκα κεραληζκψλ‘‘, Διεπζεξνηππία, 29/12/1995. 
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πξνζδνθίεο ησλ αθνινχζσλ πνπ αθηηλνβνιεί θαη πείζεη ζπλερψο κε 

ζαχκαηα (κε ηε ζπκβνιηθή ζεκαζία ηνπ φξνπ). Γηα λα θαηαιάβεη 

θάπνηνο ηελ έλλνηα ηνπ ραξηζκαηηθνχ εγέηε δελ έρεη παξά λα θέξεη ζην 

κπαιφ ηνπ ην παξάδεηγκα ηνπ Ηεζνχ Σξηζηνχ θαη ηνπ Πσθξάηε. Ωο 

ραξηζκαηηθνί δηδάζθαινη, ρσξίο λα έρνπλ απνθηήζεη θάπνην ηίηιν 

ζπνπδψλ θαη ρσξίο λα αζθνχλ θάπνην επάγγεικα ππήξμαλ θνξείο ηεο 

πην θαζαξήο κνξθήο ηνπ ραξίζκαηνο78. 

Ζ ραξηζκαηηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ εγέηε είλαη πξνηθηζκέλε κε 

αίγιε. Ζ ππαθνή ζε έλα ραξηζκαηνχρν ζπλαξηάηαη κε ζπγθηλεζηαθνχο 

παξάγνληεο πνπ δηεγείξνπλ θαη δηαηεξνχλ ηνλ έιεγρν ησλ αθνινχζσλ. 

Ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο δελ είλαη κηα πξνζσπηθφηεηα αζάλαηε αιιά 

εθήκεξε θαη ζε φηη αθνξά ηνπο αθφινπζνχο ηνπ απνηειεί έλα 

θαηλφκελν. Δπίζεο δε δηαζέηεη, ζπλήζσο, δηάδνρν ηνπ δηθνχ ηνπ 

δηακεηξήκαηνο θαη αθήλεη ηε ζθξαγίδα ηνπ βαζηά ραξαγκέλε ζηελ 

ηζηνξία ηνπ ηφπνπ. Ν πξνηθηζκέλνο κε ην ράξηζκα εγέηεο, δηαθαηέρεηαη 

απφ μέλεο θαη αζπλήζηζηεο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο ηνλ θάλνπλ λα μερσξίδεη 

απφ ηνπο ζπλεζηζκέλνπο αλζξψπνπο θαη λα ζεσξείηαη θπζηθφο εγέηεο 

αθξηβψο ιφγσ ησλ ζπάλησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. Ωο έλα πνιχπινθν 

θαηλφκελν αληηζηέθεηαη ζε θάζε εχθνιν πξνζδηνξηζκφ. Ν ραξηζκαηηθφο 

εγέηεο απνηειεί έλα ζπάλην θαηλφκελν, κε ηζηνξηθέο ξίδεο ηνπο ηδξπηέο 

ζξεζθεηψλ θαη ηνπο πξνθήηεο. Αδχλαην λα ζπγθξηζεί κε θάπνην 

πξφηππν γηαηί είλαη κνλαδηθφο. Ν καγλεηηζκφο πνπ δηαηεξεί πξνο ηνπο 

πηζηνχο ηνπ ηνλ κεηακνξθψλεη ζε ίλδαικα. Ζ ηζρχο ηνπ ραξίζκαηνο ηνπ 

εγέηε είλαη ε αλαγλψξηζή ηνπ απφ ηνπο πηζηνχο. Γελ είλαη ινηπφλ νη 

φπνηεο πξαγκαηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ ζεκειηψλνπλ ην ράξηζκα, αιιά ε 

πίζηε θαη κφλν ε πίζηε. Γελ πξφθεηηαη φκσο κφλν γηα ηδηφηεηα, αιιά θαη 

γηα ζρέζε. Γελ λνείηαη ραξηζκαηηθφο εγέηεο ρσξίο νπαδνχο, ρσξίο 

πηζηνχο, ρσξίο αθφινπζνπο. Βέβαηα θαη ε πίζηε ρξεηάδεηαη θάπνην 

                                                           
78 Σησηάθεο Π. , Γηα κία θνηλσληνινγία ησλ ειεπζέξησλ επαγγεικάησλ, Νδπζζέαο, Αζήλα 1994, ζζ. 95-96.  
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απνηέιεζκα, θάπνην «έξγν - απφδεημε», θάπνην «ζαχκα» γηα λα 

εκπεδσζεί θαη πξνπαληφο, γηα λα αλαλεψλεηαη πεξηνδηθά. Πηνλ ηνκέα 

ηνπ ινηπφλ ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο ζεσξείηαη «κάγνο» θαη 

«ζαπκαηνπνηφο». Αλ φκσο ε επηηπρία ηνπ δηαθεχγεη γηα κεγάιν 

δηάζηεκα, αλ θαλεί φηη νη «καγηθέο» ηνπ ηθαλφηεηεο ηνλ έρνπλ 

εγθαηαιείςεη, ηφηε αξγά ή γξήγνξα ε πίζηε ζα θινληζηεί θαη πνιινί 

νπαδνί ζα ηνλ εγθαηαιείςνπλ.  

Ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο, σο έλαο απφ κεραλήο ζεφο, γίλεηαη 

αληηθείκελν αιεζηλήο αθνζίσζεο. Ζ ηδηαίηεξε αηζζεηή θσηεηλφηεηα πνπ 

αθηηλνβνιεί ην πξφζσπφ ηνπ δηαρέεηαη ζηνπο αθφινπζνχο ηνπ. Ζ ηπθιή 

πίζηε πνπ αμηψλεη απφ ην επηηειείν ηνπ ηζνπεδψλεη θάζε δέζκεπζή ηνπ 

απφ γξαπηνχο θαη άγξαθνπο λφκνπο. Γε δεζκεχεηαη νχηε απφ ηηο ίδηεο 

ηνπο ηηο δεζκεχζεηο79.       

Ζ ειεπζεξία πνπ δηαζέηεη ν ραξηζκαηνχρνο παξακέλνπλ απξφζηηε 

θαη αδηαλφεηε ζηνπο ππφινηπνπο θνηλνχο εγέηεο. Κφλε ηνπ δέζκεπζε ε 

ηεξή απνζηνιή ηνπ κε ηελ νπνία έρεη ηαπηηζηεί. Ρν πφζν κνλαδηθή 

πξνζσπηθφηεηα είλαη ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο γίλεηαη πξφδειν φηαλ 

έξρεηαη ε ψξα ηεο δηαδνρήο ηνπ. Ζ αληηθαηάζηαζε ελφο εγέηε κε 

ππεξθπζηθέο ηδηφηεηεο απνηειεί αμεπέξαζηε δηαδηθαζία. Ρν πξφβιεκα 

ηεο δηαδνρήο ηνπ ραξηζκαηνχρνπ δελ επηδέρεηαη θακία ιχζε θαη 

πξνθαιεί αλαζθάιεηεο ζηνλ λέν καζεηεπφκελν «κάγν - εγέηε». 

Ρα ζεκέιηα ηνπ ραξίζκαηνο δελ είλαη νη πξαγκαηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ 

εγέηε αιιά ε πίζηε. Θαη απηφ γηαηί πίζηε ζεκαίλεη ζρέζε, ζεκαίλεη 

ζαχκα, ζεκαίλεη απφδεημε, ζεκαίλεη καγηθέο ηδηφηεηεο. Ζ απφδεημε ηνπ 

ραξίζκαηνο επαιεζεχεηαη απφ ηηο επηηπρίεο ηνπ κνλαδηθνχ ραξηζκαηηθνχ 

εγέηε. Ζ ραξηζκαηηθή θπξηαξρία ζηεξίδεηαη ζηηο πξνζσπηθέο αξεηέο ηνπ 

εγέηε. 

Γηα λα ην μαλαεπαλαιάβνπκε δίλνληαο έκθαζε: ν ραξηζκαηηθφο 

                                                           
79 Καπξνγνξδάηνο Γ.Θ, Ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο, Ρα Λέα, 17/03/2001. 
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εγέηεο δηαζέηεη μερσξηζηέο δπλάκεηο δνζκέλεο απφ ζετθή δχλακε. Γηα λα 

θαηαλνήζνπκε ηη ελλνεί ν Weber κε ηνλ ραξηζκαηηθφ εγέηε είλαη 

ζθφπηκν λα αθνινπζήζνπκε ηνλ ίδην, ν νπνίνο ην παξνπζίαζε ζε 

αληίζεζε κε ηνπο άιινπο δχν ηχπνπο λνκηκνπνηεκέλεο θπξηαξρίαο80. 

Νη αζπλήζηζηνη θαη νη έθηαθηνη θαηξνί δίλνπλ εληνιή γηα 

αζπλήζηζηνπο θαη έθηαθηνπο εγέηεο. Νη θαηξνί ηεο θξίζεο αμηψλνπλ 

μερσξηζηνχο - ραξηζκαηηθνχο εγέηεο. Ζ δχλακε ηνπ ραξίζκαηνο γηα ηνλ 

Weber είλαη κηα ξηδνζπαζηηθή επαλαζηαηηθή δχλακε πνπ είλαη αληίζεηε 

κε ηελ λφκηκε θπξηαξρία. Πε αληίζεζε κε ηελ νξζνινγηθά λφκηκε 

θπξηαξρία πνπ είλαη απξφζσπε θαη ζπλεζηζκέλε ε ραξηζκαηηθή 

θπξηαξρία είλαη αλνξζνινγηθή, πξνζσπηθή θαη εμαηξεηηθή. 

Ν αληηπαξαδνζηαθφο ηνπ ραξαθηήξαο αληηζηξέθεη φιεο ηηο αμίεο. Ζ 

αζπλήζηζηε ηδηφηεηα ηνπ ραξίζκαηνο αλαπαχεηαη ζηα απνθιεηζηηθά 

πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγέηε81. Θάζε κεζνδνινγηθή 

ελαζρφιεζε θαη θάζε πξνζπάζεηα ελαζρφιεζεο κε ην ράξηζκα ηνπ 

Weber είλαη έλα ηνικεξφ ηαμίδη. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πξνθαινχλ νη 

έλλνηεο πνπ ζπλππάξρνπλ κε ηνλ εγέηε: πάζνο, ζπλαίζζεκα θαη 

ζπγθίλεζε. Ζ ππαθνή ζηνλ ραξηζκαηηθφ εγέηε νθείιεηαη θαη 

ζεκειηψλεηαη ζηελ πξνζσπηθή πίζηε ησλ θπξηαξρνχκελσλ, ζηελ πίζηε 

ζηηο ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ εγέηε θαη ζηελ αθνζίσζή ηνπ. Όζνλ 

αθνξά ην θαζαξφ ράξηζκα είλαη «μέλν» γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνπο 

θαλφλεο ηεο. Πην εμαηξεηηθά πινχζην θαη επίθαηξν ην έξγν ηνπ Weber ε 

έλλνηα ηνπ ραξίζκαηνο δαλείζηεθε απφ ηελ παιαηνρξηζηηαληθή νξνινγία 

σο κηα έθηαθηε θπξηαξρία πνπ δε ζρεηίδεηαη νχηε κε ηελ παξαδνζηαθή 

αιιά νχηε κε ηελ γξαθεηνθξαηηθή. Ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο ππεξέρεη 

ιφγσ ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα κεηαβάιεη ην ζχζηεκα αμηψλ θαη ησλ 

εζηθψλ ζηάζεσλ ησλ αθνινχζσλ ηνπ. Ν ίδηνο γελλά λέεο δνκέο θαη 

νηθνδνκεί λέα ζπζηήκαηα αμηψλ. Ζ έλλνηα ηνπ ραξίζκαηνο δελ αμηνινγεί 

                                                           
80 Adair Toteff C., Max Weber’s Charisma, Journal of classical sociology, Sage 2005, ζε. 6. 
81 Πην ίδην, ζε. 7. 
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ζε θακία πεξίπησζε νχηε ζεηηθά αιιά νχηε αξλεηηθά ηνλ θάηνρφ ηνπ,  

φπσο θαη νη ηδεαηνί ηχπνη ηνπ Max Weber είλαη έλλνηεο αμηνινγηθά 

νπδέηεξεο. Ζ δσή ηεο ραξηζκαηηθήο εγεζίαο είλαη ρξνληθά πεξηνξηζκέλε 

θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηειεηψλεη κε ηε θπζηθή εμφλησζε ηνπ εγέηε, 

ν νπνίνο δελ αληαπνθξίζεθε ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ θαη ζε εθείλνπο 

πνπ θιήζεθε λα εθπξνζσπήζεη. Αλάκεζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ραξηζκαηηθήο εγεζίαο αλήθεη θαη ε αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

ηδενινγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο επηδηψθεη γηα ηελ 

επηηπρία ελφο ζθνπνχ ηελ φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε θηλεηνπνίεζε ησλ 

νπαδψλ ηνπ82. Δθηφο απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ αθηηλνβνιία θαη ηηο 

ηδηαίηεξεο ραξηζκαηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο πξέπεη λα επηβάιιεηαη ζηνπο 

νπαδνχο απαηηψληαο πιήξε ππαθνή θαη ππνηαγή. Ζ ππνηαγή θαη ε 

ππαθνή πεγάδνπλ απφ ηηο αδηαθηινλίθεηεο ηθαλφηεηέο ηνπ. Ζ ζρέζε 

θπξηαξρίαο - ππνηαγήο ηνπ ραξηζκαηηθνχ εγέηε κε ηνπο νπαδνχο ηνπ 

επηβηψλεη φζν ν εγέηεο ιεηηνπξγεί σο ραξηζκαηηθφο. Όηαλ νη αθφινπζνί 

ηνπ ράζνπλ ηελ ηπθιή εκπηζηνζχλε ηνπο ζηηο εγεηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο 

μεθηλά ε εμαζζέληζε ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ κπνξεί λα θηάζεη θαη ζηελ 

εμαθάληζε ηνπ ραξίζκαηνο. Ζ δεζπνηηθή ζέζε ηνπ ραξηζκαηηθνχ εγέηε 

ιεηηνπξγεί απνδνηηθά φζν θαηξφ νη κάδεο θάλνπλ δεθηφ ηνλ ραξηζκαηηθφ 

εγέηε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ κεησζεί ε αθηηλνβνιία ηνπ, κεηψλεηαη θαη ε 

θπξηαξρία ηνπ. Ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο πξνζπαζεί λα δηαηεξεί κέζσ ησλ 

νπαδψλ ηνπ ηνλ δηαξθή έιεγρν θαη επαθή κε ηηο κάδεο. Πηελ πξαγκαηηθή 

ραξηζκαηηθή εγεζία ππάξρεη κηα δηαξθή ιεηηνπξγηθή αιιειεπίδξαζε, ε 

νπνία εμαζθαιίδεη ζηνλ ραξηζκαηηθφ εγέηε ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηεο θπξηαξρίαο ηνπ. 

Ν ηχπνο ηνπ ραξηζκαηηθνχ εγέηε ζηελ πνιηηηθή ραξαθηεξίδεηαη απφ 

καγηθέο ηθαλφηεηεο ζηα κάηηα ησλ αθνινχζσλ ηνπ, απφ ηελ ηθαλφηεηα 

                                                           
82 Θαηζνχιεο Ζ., Δπηζηεκνινγηθά  Ξξνβιήκαηα ηεο Πχγρξνλεο Ξνιηηηθήο Δπηζηήκεο, Ξαπαδήζεο, Αζήλα 1984, ζε. 
272. 
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λα επηβάιιεηαη ρσξίο αληηξξήζεηο. Ζ εκθάληζε ηνπ ραξηζκαηηθνχ εγέηε 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε θξίζηκεο επνρέο, ζε κεηαβαηηθέο πεξηφδνπο, ζηε 

δηάξθεηα ησλ νπνίσλ δεκηνπξγείηαη έλα πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ 

ή θαη ζπλεηδεζηαθφ θελφ83. 

Ν Max Weber ζέιεη λα ζψζεη ηελ έλλνηα ηνπ αηνκηζκνχ κέζα απφ 

ηνπο ζπλζιηπηηθνχο κεραληζκνχο ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Αλαδεηεί έηζη 

έλαλ εγέηε λα παξαθάκςεη απηνχο ηνπο κεραληζκνχο. Ρν θνηλνβνχιην 

σο κεραληζκφο παξαγσγήο πνιηηηθψλ ελ γέλεη είλαη έλα βάξνο γηα ηνλ 

Weber. Όπσο έιεγε θαη ν ίδηνο ζηα θφκκαηα, είλαη ην πεπξσκέλν ζαο λα 

γίλεηαη φπσο θαη νη άιινη, ελλνψληαο ηνπο γξαθεηνθξάηεο. Ν 

ραξηζκαηηθφο εγέηεο ηνπ Weber κεηαθέξεη ζείν κήλπκα. Δπηπξφζζεηα 

θαηαθέξλεη λα πείζεη ηνπο καζεηέο ηνπ νη νπνίνη δηαδίδνπλ ηηο δηαηαγέο 

ηνπ. Απηνί απνηεινχλ ηνλ ηκάληα κεηάβαζεο ηεο θπξηαξρίαο. Καθξηά 

απφ ηηο λνκηκνπνηεηηθέο δνκέο ηεο νξζνινγηθά λνκφηππεο θπξηαξρίαο θαη 

ηεο παξαδνζηαθήο θπξηαξρίαο ηνπ αηψληνπ ρζεο ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο 

έρεη πξφζβαζε ζηελ πεγή ηνπ απφιπηνπ, αληηπξνζσπεχεη ηηο ρακέλεο 

πξνζδνθίεο θαη ζεκαηνδνηεί ηε κεηάιιαμε θαη ηηο κεγάιεο αιιαγέο. Αλ 

θάπνηνο θαηνξζψλεη λα εμαξγπξψζεη ηηο αμίεο πνπ επαγγειίδεηαη, απηφο 

είλαη ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο κε ηελ ππεχζπλε πνιηηηθή πξαθηηθή ηνπ. Γηα 

κέζνπ απηήο ηεο πνιηηηθήο ππεπζπλφηεηαο πνπ ην κέζν ζπζηάδεηαη ζηνλ 

ζθνπφ πνιιέο θνξέο εηζάγνληαη ξεμηθέιεπζεο λέεο αξρέο θαη αμίεο84.  

Ν εγέηεο ζηελ ραξηζκαηηθή θπξηαξρία δίδεη ηηο εληνιέο. Νη πηζηνί 

αθφινπζνη πείζνληαη απφ ηηο εμαηξεηηθά αζπλήζηζηεο ηθαλφηεηεο ηνπ 

θνξέα ηνπ ραξίζκαηνο. Πε απηή ηελ έληνλα πξνζσπνπαγή ζρέζε ε 

θπξηαξρία ηνπ ραξηζκαηηθνχ εγέηε αζθείηαη ρσξίο πξνβιήκαηα φζν 

δηαξθνχλ νη εξσηθέο δπλάκεηο ηνπ. Όζνλ αθνξά ζηελ ζπγθξφηεζε ηνπ 

ραξηζκαηηθνχ επηηειείνπ, θξηηήξην ζηειέρσζεο δελ απνηεινχλ ηα εηδηθά 

πξνζφληα αιιά αλη’ απηνχ ε ηζρχο ηεο πξνζσπηθήο αθνζίσζεο ζηνλ 

                                                           
83 Πην ίδην, ζζ. 262-264. 
84 Ρζίξνο Λ., φ.π., ζε. 240. 



52 
 

ραξηζκαηηθφ εγέηε85. Ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο θαιεί ηνπο αθφινπζνχο ηνπ 

λα ππεξβνχλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα. 

Ν ραξηζκαηνχρνο εγέηεο ππήξμε ζε φιεο ηηο ηζηνξηθέο επνρέο θαη ζε 

φινπο ηνπο ηφπνπο, γεγνλφο φπνπ ν Weber παξνπζηάδεη ζην έξγν ηνπ κε 

ηελ αμεπέξαζηε πιεξφηεηά ηνπ θαη ηελ πινχζηα πεξηπησζηνινγία ησλ 

ραξηζκαηηθψλ εγεηψλ. Νη νπαδνί ηνπ ηνλ αθνινπζνχλ ηπθιά, ζρεδφλ 

ππλσηηζκέλνη, πηζηεχνληαο ζηηο ππεξάλζξσπεο δπλαηφηεηέο ηνπ. Πην 

πξφζσπν ηνπ βιέπνπλ ην κεζζία ν νπνίνο ζα ηνπο βγάιεη απφ ηε 

δχζθνιε θαηάζηαζε ηεο θξίζεο πνπ βηψλνπλ. Ξξσηνχ θάλεη ηελ 

εκθάληζή ηνπ ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο έρεη θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία 

ηεο ε πξνζδνθία ηεο εκθάληζήο ηνπ. 

Ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο εθηφο απφ έλα πξφζσπν κε εμέρνπζεο 

δεμηφηεηεο πξέπεη λα επηθέξεη θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία ησλ νπαδψλ 

ηνπ. Όηαλ ην ράξηζκα ηνπ παχεη λα επαιεζεχεηαη θαηαξξίπηεηαη θαη ε 

ραξηζκαηηθή ζρέζε απφ ηελ νπνία πεγάδεη ε αμεπέξαζηε δχλακή ηνπ86. 

Ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο είλαη πξνηθηζκέλνο κε ην ππεξθπζηθφ, ην 

ππεξάλζξσπν ή ηνπιάρηζηνλ κε ζπγθεθξηκέλεο μερσξηζηέο δπλάκεηο ή 

ηδηφηεηεο, νη νπνίεο δελ είλαη πξνζβάζηκεο ζηνλ άλζξσπν ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο αιιά ζεσξνχληαη ζετθήο πξνέιεπζεο θαη βάζε απηψλ 

ην άηνκν πνπ ηηο έρεη είλαη ν εγέηεο. Ρν ράξηζκα είλαη ε ζπνπδαηφηεξε 

επαλαζηαηηθή δχλακε ζε ηζηνξηθά παξαδνζηαθέο πεξηφδνπο. Ωο ράξηζκα 

αγλνεί ηηο ζεσξήζεηο νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο θαη νξζνινγηθφηεηαο. 

Ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο καδί κε ηνπο αθνινχζνπο ηνπ απνηεινχλ κία 

ηζρπξή θνηλσληθή ζπλάζξνηζε, έλα επαλαζηαηηθφ θίλεκα. Ν εγέηεο δελ 

έρεη ην εμεηδηθεπκέλν επηηειείν λα ηνλ ππνζηεξίδεη αιιά έλα ραξηζκαηηθφ 

επηηειείν απφ έκπηζηνπο πνπ ζπγρξφλσο ςάρλνπλ θαη γηα κία 

ζηαζεξνπνίεζε θαη ζεζκνπνίεζε ηεο ζέζε ηνπο απηήο. Σσξίο λα έρνπλ 

ηα εηδηθά πξνζφληα ηεο γξαθεηνθξαηίαο δελ έρνπλ θαη πξνλφκηα αθνχ 

                                                           
85 Πην ίδην, ζε. 243. 
86 Πην ίδην, ζζ. 247-248.  
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είλαη πξνζσπηθή επηινγή ηνπ ραξηζκαηηθνχ εγέηε. Όηαλ θξίλεη απηφο φηη 

απέηπραλ κπνξεί λα ηνπο απνπέκςεη ην ίδην γξήγνξα87. Ν εγέηεο απαηηεί 

ηελ άλεπ φξσλ αθνζίσζε απφ ηνπο αθνινχζνπο ηνπ. Κπνξεί θάπνηνο λα 

αληηιεθζεί φηη ε ζρέζε απηή κεηαμχ ηνπ ραξηζκαηηθνχ εγέηε θαη ησλ 

νπαδψλ ηνπ είλαη κηα ζρέζε ηδηαίηεξε. Ξεξηέρεη πίζηε, ειπίδα, 

ελζνπζηαζκφ, ζετθέο δπλάκεηο θαη ζπλερή απνηειέζκαηα επαιήζεπζεο88. 

Θεσξεηηθά είλαη εχθνιν λα δνχκε πφηε ην ράξηζκα θάλεη ηελ εκθάληζή 

ηνπ. Όηαλ εγέηεο θαη νπαδνί ζε πεξηφδνπο θηλδχλνπ θαη απειπηζίαο, 

αλαδεηψληαο ηελ ειπίδα απφ ηελ κηα νη νπαδνί θαη απφ ηελ άιιε ν 

εγέηεο πνπ αηζζάλεηαη ηελ θιήζε έρεη βξεη ηνπο αθφινπζνπο πνπ ζα ηνλ 

νδεγήζνπλ ζην ‘‘ζαχκα’’. Ρν ράξηζκα κεξηθέο θνξέο γελληέηαη απφ ηελ 

αλαδήηεζε θαη ηε ιαρηάξα γηα έλα ‘‘ζαχκα’’. Απφ ηελ άιιε παξακέλεη 

έλα ζπάλην γεγνλφο πνπ ην γελλά ε πεπνίζεζε ελφο άλδξα σο έλα 

κπζηεξηψδεο - ‘‘ζετθφ ράξηζκα’’. Απηφ ην ράξηζκα έρεη κηα πνιχ κεγάιε 

ηζηνξηθή έθηαζε θαη ην ράξηζκα είλαη έλα δψξν Θενχ. Πηελ ζηξαηησηηθή 

θαηάζηαζε ν πνιέκαξρνο ιφγσ ηνπ ζπνπδαίνπ ηνπ ζάξξνπο ιαηξεχεηαη 

απφ ηνπο αθφινπζνχο ηνπ (ζηξαηηψηεο γεκάηνη κε ηφικε) σο ήξσαο γηα 

ηηο θαηαθηήζεηο ηνπ. Πε αληηζηνηρία, ε καγηθή ηδηφηεηα ελφο 

ραξηζκαηηθνχ κάγνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εθζηαζηάδεη ηελ ζπζηαζηηθή 

θνηλφηεηα θαη λα εθπέκπεη θφβν ιφγσ ησλ καγηθψλ θαηνξζσκάησλ θαη 

ησλ ρξεζκψλ ηνπ. Πηηο ζέρηεο θαη ζηηο θνηλφηεηεο καηεηψλ ν πξνθήηεο 

κε ηελ αζθεηηθή ηνπ ηδηφηεηα ππαθνχεηαη επιαβηθά απφ ηνπο 

αθφινπζνπο εμαηηίαο ησλ απνθαιχςεσλ πνπ έρεη επηθέξεη ζηε θνηλφηεηά 

ηνπο. Πηελ ζθαίξα ηεο πνιηηηθήο ην ράξηζκα δίλεη κία ζεκαληηθή 

ειεπζεξία ζηηο επηινγέο ησλ πνιηηηθψλ ηνπ εγέηε. Δλψ ην ράξηζκα ηνπ 

κάγνπ θαη ηνπ πξνθήηε αθήλεη ζεηηθά ζεκάδηα ζηελ θαζεκεξηλή 

ζπκπεξηθνξά ησλ αθνινχζσλ, κεηά απφ κηα πνιηηηθή ζπγθέληξσζε ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ δηαδεισηψλ κεηά ην πέξαο κπνξεί λα ραζνχλ ζηελ 

                                                           
87 Bendix R., φ.π., ζε. 343. 
88 Πην ίδην, ζε. 344. 
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πιαηεία ηεο ζπγθέληξσζεο. Θαηά θαλφλα ην ράξηζκα απνηειεί κηα πνιχ 

αηνκηθή ηδηφηεηα. Ζ ραξηζκαηηθή θπξηαξρία παξακέλεη κηθξή ζε δηάξθεηα 

αθνχ ε πίζηε θαη ηα εθζηαηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ αθνινχζσλ δελ 

έρνπλ ζπλέρεηα. Ζ πίζηε ζην αιάζεην δελ είλαη ζηαζεξή. Ζ αθνζίσζε 

πξνθαιεί ηελ εζσηεξηθή αλάγθε ησλ αθνινχζσλ λα ππαθνχζνπλ ηηο 

εληνιέο ηνπ εγέηε αθφκα θαη αλ δελ είλαη ζην ζπκθέξνλ ησλ ίδησλ ησλ 

αθνινχζσλ. Όηαλ ε αθνζίσζε γίλεη αίζζεζε θαζήθνληνο ηφηε θαη ε 

εγεζία κεηαηξέπεηαη ζε ραξηζκαηηθή. Κε ην πξνζσπηθφ ηνπ ράξηζκα ν 

εγέηεο πξάηηεη μερσξηζηά θαηνξζψκαηα θαη φζν ζπλερίδεη λα θάλεη 

ζαχκαηα ε ραξηζκαηηθή ηνπ εγεζία βξίζθεηαη ζε άλζηζε89. Ν 

ραξηζκαηηθφο εγέηεο θπξηαξρεί ηνπο ραξηζκαηηθά θπξηαξρνχκελνπο, ηνπο 

νπαδνχο, νη νπνίνη θαη αμηνινγνχλ ηηο ραξηζκαηηθέο ηνπο δπλάκεηο90. Ζ 

αμηνιφγεζε ηνπ ραξηζκαηηθνχ εγέηε απφ ηνπο νπαδνχο απνηειεί 

θαζήθνλ, φπσο θαη λα θπιάηηνπλ πίζηε πξνο απηφλ θαη λα κε ηνλ 

εγθαηαιείπνπλ φζν απηφο έρεη ηελ ηζρχ ηνπ γλήζηνπ ραξίζκαηνο. Σσξίο 

ηελ πηζηνπνίεζε δελ κπνξεί λα ππάξμεη ε αλαγλψξηζε θαη λα δηαηεξεζεί 

ε ραξηζκαηηθή ζρέζε91. Ν εγέηεο είλαη ν έλαο, ν θχξηνο, ν κνλαδηθφο, ν 

εθιεθηφο, απηφο πνπ γελλά ελζνπζηαζκφ, ειπίδα θαη επδαηκνλία ζηνπο 

νπαδνχο92. Αλάκεζα ζηνλ εγέηε θαη ηνπο νπαδνχο δεκηνπξγείηαη κηα 

απζηεξά πξνζσπηθή θαη ραξηζκαηηθή ζρέζε, ζρέζε πνπ πθίζηαηαη κέζσ 

φξθσλ πίζηεο θαη ππνηαγήο. Νη καγηθέο δπλάκεηο ηνπ ραξηζκαηηθνχ 

εγέηε ζπζπεηξψλνπλ γχξσ ηνπ έλα ραξηζκαηηθφ επηηειείν άλεπ 

ηεξαξρίαο θαη εηδηθήο εθπαίδεπζεο. Ρν ραξηζκαηηθφ επηηειείν δελ 

ππφθεηηαη ζε γξαθεηνθξαηηθέο δνκέο θαη ζεζκηθνχο θαλφλεο. Ξιήξεο 

ζηνηβάδεο γχξσ απφ ηνλ ππξήλα ηνπ ραξηζκαηηθφ ηνπο εγέηε είλαη 

απαξαίηεηνη γηα ηελ άζθεζε ηεο ραξηζκαηηθήο θπξηαξρίαο. Ρν ράξηζκα 

εκθαλίδεηαη ζε φιεο ηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο θαη γελληέηαη ζε 

                                                           
89 Schweitzer A., The Age of Charisma, Nelson – Hall, Chicago 1984, ζε. 17.  
90 Weber M., Νηθνλνκία θαη θνηλσλία, η. 1, φ.π., ζε. 275. 
91 Πην ίδην, ζε. 276. 
92 Πην ίδην, ζζ. 276-277. 
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θαηαζηάζεηο θξίζεηο θαη πνιηηηθήο αζηάζεηαο, κεηά απφ κεγάιεο 

απνηπρίεο θαη θαηαζηξνθέο φπνπ θαη θαιιηεξγνχληαη πεξίνδνη 

επαλαζηάζεσλ. Νη ραξηζκαηηθνί εγέηεο έξρνληαη λα αλαιάβνπλ ηελ 

δηνίθεζε ζε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο. Ζ θαηεγνξία ησλ 

απφιπησλ απνθιεηζηηθψλ ραξηζκαηηθψλ θπξηαξρηψλ ρσξίο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ άιισλ δχν δειαδή ηχπσλ θπξηαξρίαο απνηειεί έλα 

ζπάλην θπξηαξρηθφ θαηλφκελν93. Ν θνξέαο ηνπ ραξίζκαηνο 

λνκηκνπνηείηαη απφ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εγέηε απφ ηνπο νπαδνχο94. Ζ 

επηζηεκνληθή κέζνδνο ηνπ Weber ζηελ αλάιπζε ηνπ ραξίζκαηνο 

απνηειεί θαξπφ πνιπεηψλ εξεπλψλ. Ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο παξαθηλείηαη 

απφ ηελ εζσηεξηθή θιήζε λα δξάζεη θαη λα επεξεάζεη ην πεπξσκέλν 

ησλ αλζξψπσλ. Ν Weber κε απηφλ ηνλ ηξφπν εμηδαλίθεπε ηνλ ηχπν ηνπ 

ραξηζκαηηθνχ εγέηε. Όκσο απηφο ν ηχπνο δελ ήηαλ θάπνην κπζνινγηθφ 

κέζν αιιά ε εηθφλα ελφο εγέηε ηελ νπνία θαη ζα επηζπκνχζε λα 

ελζαξθψζεη ν ίδηνο95. Ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο είλαη θάπνηνο δελ έρεη 

νξγαλσκέλε κεραλή ζηε δηάζεζή ηνπ θαη ηνπ νπνίνπ ε θπξηαξρία δελ 

έρεη απνθηεζεί κε ηελ θαζηεξσκέλε δηαδηθαζία. Έρεη ηε δχλακε λα 

κπνξεί λα κεηαθέξεη ζηνπο νπαδνχο ηνπ ην ράξηζκα ηνπ θαη λα 

εμαζθαιίδεη ηελ ππαθνή ηνπο κε ηελ πεηζψ96. Ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο θαζηεξσκέλεο θπξηαξρίεο, αλαιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε λα ακθηζβεηεί ηηο επηθξαηνχζεο αμίεο θαη πεπνηζήζεηο θαη λα 

αλαηξέςεη ηελ θπξίαξρε ζεζκνζεηεκέλε θνζκναληίιεςε θαη ηηο εζηθέο 

επηηαγέο ηεο. Πε απηή ηελ κάρε βαζίδεηαη ζηελ θπξηαξρία ζέζπηζεο ηνπ 

ραξίζκαηνο γηα λα ακθηζβεηήζεη ηηο ζεζπηζκέλεο αξκνδηφηεηεο πνπ 

αζθνχληαη απφ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη λα απνδπλακψζεη εζηθά θαη 

ζπκβνιηθά ηνλ έιεγρν ηνπ πάλσ ζηηο θαηαπηεζκέλεο κάδεο. Όηη θη αλ 

ιέεη ν εγέηεο, φηη δεηάεη, είλαη ζσζηφ, αθφκε θαη αλ είλαη αληηθαηηθφ. 

                                                           
93 Πην ίδην, ζε. 304. 
94 Πην ίδην, ζε. 307. 
95 Aron R., φ.π., ζε. 140. 
96 Andreski S., Max Weber’s Insights and Errors, Routledge & Kegan Paul, 1984, ζζ. 107-109.   
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Δίλαη ζσζηφ επεηδή ην έρεη πεη ν εγέηεο. 

Νη αθφινπζνη είλαη ζε ζέζε λα επηιέγνπλ ηνπο θαηάιιεινπο εγέηεο. 

Δπίζεο, αλ θαη είλαη αλίθαλνη λα θηλεηνπνηεζνχλ απφ κφλνη ηνπο, έλαο 

ραξηζκαηηθφο εγέηεο έρεη ηε δχλακε λα εκπλεχζεη ηηο αλνξζνινγηθέο 

κάδεο, λα ηηο θηλεηνπνηήζεη θαη έηζη λα εθαξκφζεη ην πνιηηηθφ ηνπ 

πξφγξακκα ελψ ηαπηφρξνλα λα επηβάιιεη ηνλ απαηηνχκελν έιεγρν ζηε 

γξαθεηνθξαηία. Φαίλεηαη ηειηθά φηη ν Weber, ζεσξεί πσο νη κάδεο έρνπλ 

κηα ηεξάζηηα θπξηαξρία ζηα ρέξηα ηνπο, ηελ νπνία φκσο αδπλαηνχλ λα 

αμηνπνηήζνπλ. Απηφο είλαη θαη ν ξφινο ηνπ ραξηζκαηηθνχ εγέηε. 

Ρα επαλαζηαηηθά θηλήκαηα έρνπλ ην ξφιν αλάδεημεο ησλ 

ραξηζκαηηθψλ πξνζψπσλ. Κέζα ζε θξίζηκεο πεξηφδνπο έληνλσλ 

θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ, ε έληνλε ακθηζβήηεζε θαιιηεξγεί ην έδαθνο 

γηα επαλαζηαηηθέο αιιαγέο. Ρν ξφιν ηφηε αλαιακβάλνπλ νη ραξηζκαηηθνί 

εγέηεο. Αθνχ ηνπο αλαγλσξίζνπλ νη αθφινπζνη, ηνπο παξέρνπλ ηελ 

ππνζηήξημε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ραξηζκαηηθήο θπξηαξρίαο θαη ησλ 

ζαπκαζηψλ ηνπο πξάμεσλ97. 

Ν αξρφκελνο εγέηεο πξέπεη λα πξνεηνηκάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ γηα ην 

έξγν πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί. Ξξέπεη λα αλακεηρζεί ζε κηα ζεηξά δξάζεσλ 

πνπ δείρλνπλ κηα φιν θαη ηζρπξφηεξε ζέιεζε, ζάξξνο, θαη εμαηξεηηθέο 

ηθαλφηεηεο. Ρελ ίδηα ψξα, πξέπεη λα απνθχγεη ζπγθεθξηκέλεο θνζκηθέο 

απνιαχζεηο θαη έηζη λα δείμεη ηελ πεηζκσκέλε ηνπ δέζκεπζε ζην έξγν 

ηνπ. 

Ζ εμέιημε ηεο αθνζίσζεο ησλ αθνινχζσλ αληηκεησπίδεη παξφκνηεο 

δπζθνιίεο. Ζ απαηηνχκελε ςπρνινγηθή πξνδηάζεζε ζε πηζαλνχο 

αθνινχζνπο δελ είλαη δηαζέζηκε πάληα θαη παληνχ. Ππγθεθξηκέλεο 

πνιηηηζκηθέο εκπεηξίεο, φπσο ν ζαπκαζκφο γηα κηα απηνθξαηνξηθή 

δηαθπβέξλεζε, κπνξνχλ λα παξάγνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή εηνηκφηεηα 

γηα έλαλ εγέηε, ή ζπγθεθξηκέλεο αθξαίεο θξίζεηο κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ επξχ θφβν γηα ην κέιινλ κηαο νκάδαο ή κηαο ρψξαο, 
                                                           

97 Σησηάθεο Π., εηζαγσγή ζην Weber  Κ., Ζ πνιηηηθή σο επάγγεικα,, φ.π., ζζ. 57-59.  
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έηζη ψζηε νη αθξαίεο δπζθνιίεο λα θαίλνληαη δηαρεηξίζηκεο κφλν απφ 

έλαλ πξνηθηζκέλν εγέηε. Κφλνλ φηαλ ππάξρνπλ ηέηνηεο ιαλζάλνπζεο 

πξνδηαζέζεηο κπνξεί ε αμίσζε ηνπ εγέηε γεκάηνπ απηνπεπνίζεζε λα 

γίλεη απνδεθηή απφ ηηο κάδεο θαη λα κεηαθξαζηεί ζε αθνζίσζε ησλ 

αθνινχζσλ. 

Γηα λα ζπλνςίζνπκε ηα πξνεγνχκελα, έλαο εγέηεο δε ρξεηάδεηαη λα 

βξεζεί ζηελ θπξηαξρία, εζληθή ή άιιε, γηα λα ζεσξεζεί ραξηζκαηηθφο. 

Απηφ πνπ έρεη ζεκαληηθφ βάξνο είλαη ην αλ ή φρη έρεη ραξηζκαηηθή 

αθνινπζία θαη αλ δείρλεη κηα ηάζε λα γίλεη ην θέληξν ελφο ραξηζκαηηθνχ 

θηλήκαηνο φπσο απηφ νξίζηεθε πξνεγνπκέλσο. Γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ν 

θίλδπλνο ιάζνπο ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ελφο εγέηε σο ραξηζκαηηθνχ, 

έρεη κεγάιε ζεκαζία ινηπφλ, λα κειεηεζεί ην βάξνο ηνπ θαη ην 

απνηέιεζκά ηνπ ζε απηνχο ηξηγχξσ ηνπ πξηλ βγεη ζηελ θπξηαξρία. 

Κπνξνχκε λα ην ζέζνπκε σο γεληθφ θαλφλα φηη φηαλ έλαο εγέηεο -

πξνζσπηθφηεηα είλαη απζεληηθά ραξηζκαηηθφο, ην ράξηζκά ηνπ ζα 

αξρίζεη λα εκθαλίδεηαη πξηλ απηφο γίλεη πνιηηηθά ηζρπξφο. 

Ππλνπηηθά, ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο είλαη θάπνηνο ν νπνίνο: ζην 

βαζκφ πνπ δηαζέηεη αζπλήζηζηεο πξνδηαζέζεηο καδί κε ηηο δπλαηφηεηεο 

θαη ηηο επθαηξίεο λα ηηο θαιιηεξγήζεη θαη λα ηηο αλαπηχμεη. Ρφηε κπνξεί 

ίζσο (αλάινγα κε ηηο ζπγθπξίεο) λα αλαδεηθλχεηαη σο θνξέαο 

ιπηξσηηθψλ αγαζψλ. Δίλαη έλαο εγέηεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ ζε κηα νκάδα αλζξψπσλ ζε απειπηζία πεηζηηθά, σο θάπνηνο 

πνπ είλαη ηδηαίηεξα εηδηθφο ζην λα ηνπο νδεγήζεη καθξηά απφ ηε 

δπζρέξεηά ηνπο. Δίλαη θαηά βάζνο έλαο ζσηήξαο, ή ηνπιάρηζηνλ έηζη 

ηνλ αληηιακβάλνληαη νη αθφινπζνί ηνπ. 

Αλ θαη νη ραξηζκαηηθνί εγέηεο κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ αλά ηχπν, 

θαίλεηαη λα ππάξρνπλ κεξηθέο θνηλέο ηδηφηεηεο κεηαμχ ηνπο ζαλ 

θαηεγνξία. Αμηνζεκείσηε κεηαμχ ηνπο είλαη ε αίζζεζε απνζηνιήο, 

απνηειψληαο ζην θίλεκα θαη ζηνλ εαπηφ ηνπο ην επηιεγκέλν εξγαιείν 
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γηα ηελ εγεζία ηνπ θηλήκαηνο ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ. Ν ραξηζκαηηθφο 

εγέηεο ζπλήζσο αθηηλνβνιεί κηα έληνλε εκπηζηνζχλε ζηε δηθαηνζχλε 

θαη ηελ θαινζχλε ησλ ζθνπψλ πνπ δηαθεξχηηεη γηα ην θίλεκα, ζηελ 

πξαθηηθή πηζαλφηεηα λα εθπιεξσζνχλ απηνί νη ζθνπνί, θαη ην δηθφ ηνπ 

εηδηθφ θάιεζκα θαη ηθαλφηεηα λα παξέρεη ηελ δεηνχκελε εγεζία. Ξεξηηηφ 

λα πνχκε πσο, ζηε δσή ησλ πεξηζζνηέξσλ ηέηνησλ εγεηψλ, αθφκε θαη 

εθείλσλ πνπ επηηπγράλνπλ, ππάξρνπλ ζηηγκέο απνζάξξπλζεο θαη 

απφγλσζεο φηαλ απηνί θαη ν ζθνπφο ηνπο θαίλεηαη λα απνηπγράλνπλ. 

Αιιά δελ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ λα δείρλνπλ ηέηνηα ζπλαηζζήκαηα 

δεκνζίσο. Αληίζεηα, δείρλνπλ κηα πεηζκσκέλε απηνπεπνίζεζε θαη πίζηε 

ζηηο πξννπηηθέο λίθεο θαη επηηπρίαο ηνπ θηλήκαηνο. Απηή ίζσο θαη λα 

είλαη ε ηδηφηεηα πνπ ππνγξακκίδεη ην ράξηζκά ηνπο πάλσ απφ φιεο ηηο 

άιιεο, θαη εμεγεί ηελ αθξαία πίζηε θαη αθνζίσζε πνπ εκπλένπλ ζηνπο 

αθνινχζνπο ηνπο, κηαο θαη νη άλζξσπνη κε αλάγθε ζσηεξίαο απφ ηελ κηα 

ή άιιε κνξθή απειπηζίαο, φληαο ζπρλά γεκάηνη αλεζπρία, απαληνχλ 

εχθνια κε κεγάιε ζπλαηζζεκαηηθή ζέξκε ζε έλαλ εγέηε πνπ κπνξεί λα 

ηνπο εμάςεη ή λα ηνπο εληζρχζεη ζε κηα πίζηε γηα ηελ πηζαλφηεηα ηεο 

ζσηεξίαο. Απηή ε πίζηε ζην θίλεκα θαη ε αίζζεζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο 

απνζηνιήο ηνπ λα εγεζνχλ είλαη έλα θνηλφ ζηνηρείν, γηα παξάδεηγκα, 

ζηηο δηάθνξεο βηνγξαθίεο απφ ηνπο πην εληππσζηαθνχο ραξηζκαηηθνχο 

εγέηεο ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 20νπ αηψλα, ηνπ Ιέληλ, ηνπ Σίηιεξ θαη ηνπ 

Κνπζνιίλη φπσο θαη ηνπ Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ, ηνπ Ρζψξηζηι θαη ηνπ 

Θεκάι. 
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Ο ΥΑΡΙΜΑΣΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΣΟΤ MAX WEBER 

6 

 

Ζ πνιηηηθή ζθέςε ηνπ Max Weber ήηαλ βαζηά ξηδσκέλε ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, κηα ζθέςε πξαθηηθνχ πνιηηηθνχ, ν νπνίνο αληηκεηψπηδε 

θαηαζηάζεηο ζπγθεθξηκέλεο κε θαηεχζπλζε ηε δξάζε απφ ηε ζαθή 

γλψζε ηνπ ζθνπνχ. 

 Αλαγλψξηδε φηη ε ζχγθξνπζε είλαη ν δεκηνπξγφο θάζε εμσηεξηθήο 

θαη εζσηεξηθήο πλεπκαηηθήο δσήο. Δίδε θαζαξά ηε ζχγθξνπζε θαη είρε 

ην ζζέλνο λα ηελ ππνκέλεη98. πνζηήξηδε φηη δελ ππάξρεη κφλν έλα 

ηδαληθφ πνιίηεπκα, πξέπεη λα ππάξρνπλ αληίβαξα αιιηψο έρνπκε 

απζαηξεζίεο. 

Ν Max Weber είρε δεη πην θαζαξά απφ φινπο κέζα ζην πεδίν ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν νλνκάδεηαη εηξεληθφο αληαγσληζκφο. 

Δίρε πάζνο γηα ηελ ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ θαη πίζηεπε φηη ν άλζξσπνο, 

φπνπ είρε κεγάιν πεξηερφκελν γηα ηνλ Γεξκαλφ θνηλσληνιφγν είλαη ν 

ππξήλαο απηνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ. Ν άλζξσπνο κέζα απφ ηελ αλάγθε 

πνπ πξνβάιεη απφ ηελ θαζεκεξηλή πάιε κε ηνλ άγγειν θαη ηνλ δηάβνιν 

κπνξεί κφλνο ηνπ λα δηακνξθψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ. 

 Ζ έληαμε ζηε θνηλσληθή δσή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε. Ζ θνηλσλία, ή θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε ε «πφιηο», 

πξνεγείηαη ζε ζρέζε κε ην άηνκν. Ρν άηνκν φπσο άιισζηε θαη ε 

νηθνγέλεηα δελ είλαη δπλαηφ λα λνεζεί αλεμάξηεηα απφ ηελ θνηλσλία. Ν 

άλζξσπνο είλαη δεκηνχξγεκα ηεο θνηλσλίαο θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ε 

θνηλσλία είλαη δεκηνχξγεκα ηνπ αλζξψπνπ. Ζ πξψηε ζέζε πξνβιήζεθε 

απφ ην Γάιιν θνηλσληνιφγν Emile Durkheim θαη ε δεχηεξε απφ ην 

Γεξκαλφ θνηλσληνιφγν Max Weber. Ν πξψηνο είδε ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα απφ ηε ζθνπηά ηεο ζπιινγηθφηεηαο θαη ν δεχηεξνο απφ 

                                                           
98 Θππξαίνο ζην: Weber Κ., φ.π., ζζ. 80-84. 
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ηελ νπηηθή γσλία ηνπ ελεξγνχληνο πξνζψπνπ. Κε ηε ζχλζεζε θαη ησλ 

δχν απηψλ ζέζεσλ αλαδεηήζεθε κηα θαιχηεξε πξνζέγγηζε ηεο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο ηνπ Max Weber πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

επαγγέικαηνο ηεο πνιηηηθήο κε ηε ζεκαζία ηεο εζσηεξηθήο θιήζεο ηνπ 

πνιηηηθνχ99. Ωο αληίζεηε έλλνηα ζηελ πνιηηηθή ηεο αθνζίσζεο ζην 

άθακπην θξφλεκα δελ επηιέγεη ηελ Realpolitik100, ζηνλ πνιηηηθφ ηεο 

νπνίαο ηνλ δηαηππψλεη ηελ πνιεκηθή ηνπ, ζπγρξφλσο κε ηνλ πνιηηηθφ 

ηεο αθνζίσζεο ζηελ ηδενινγία θαη ην θξφλεκα, αιιά ηελ πνιηηηθή ηεο 

επζχλεο. Δμαπνιχεη ηελ νξγή ηνπ πξνο ηνπο πνιηηηθνχο ησλ 

πεπνηζήζεσλ θαη ζηνπο αγσληζηέο ηεο πίζηεο, θπξίσο ζηνπο κε 

γλήζηνπο αγσληζηέο ηεο πίζηεο, νη νπνίνη πνιιαπιαζηάδνληαη ξαγδαία ζε 

επαλαζηαηηθέο πεξηφδνπο. Αλαγλσξίδεη κε ηδηαίηεξν ζαπκαζκφ ηνπο 

γλήζηνπο αγσληζηέο ηεο πίζηεο. Παλ ζπκπέξαζκα πξνβάιεη φηη ε εζηθή 

ηεο αθνζίσζεο ζηηο πεπνηζήζεηο θαη ε εζηθή ηεο επζχλεο δελ απνηεινχλ 

απφιπηεο ελαιιαθηηθέο θαη αληίζεηεο έλλνηεο αιιά ν ζπλδπαζκφο ηνπο 

δηακνξθψλεη ηνλ γλήζην πνιηηηθφ άλζξσπν ζηνλ νπνίν ε πνιηηηθή 

απνηειεί ππεχζπλν επάγγεικα101. Γηα ηνλ Max Weber ν πνιηηηθφο σο 

εγέηεο ζε κηα καδηθή δεκνθξαηία νθείιεη λα είλαη έλαο πνιηηηθφο ηεο 

επζχλεο κε έλζηηθην απηφ ηεο δχλακεο σο κέζνλ, κε αίζζεκα απηφ ηεο 

επζχλεο, κε αίζζεζε απηή ηνπ κέηξνπ, κε πάζνο ζηηο ππνζέζεηο θαη γηα 

ηα θαηαθέξεη φια απηά πξέπεη λα είλαη ξήηνξαο. Ξέξαλ ησλ παξαπάλσ 

νθείιεη λα έρεη ην ράξηζκα ηεο πνιηηηθήο θαη λα είλαη κπξνζηά ζε κηα 

αλάγθε έηνηκνο λα θάλεη ην αδχλαην ψζηε κε ην ζθνπφ απηφ λα θηάζεη 

ζην δπλαηφ. Έλαο δειαδή εγέηεο - ήξσαο πνιηηηθφο102. Ν Weber 

αζρνιήζεθε κε ηε κνλαδηθή θαη εμαηξεηηθή ςπρνινγηθή δχλακε ηεο 

εζσηεξηθήο αιιαγήο ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ επαλαζηαηηθψλ ζπλεπεηψλ 

                                                           
99 Schluchter W., Ρη ζεκαίλεη πνιηηηθή Ζγεζία, φ.π., ζε. 4. 
100 Realpolitik είλαη ε πνιηηηθή ηεο σκή ηεο σκήο βίαο, ηνπ πνιέκνπ θαη ηνπ εμαλαγθαζκνχ. 
101 Schluchter W., φ.π., ζε. 17-18. 
102 Πην ίδην, ζε. 20-21. 
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ηεο αιιαγήο απηήο103. 

Ππγθεθξηκέλα ν Weber ζεσξεί φηη «ε ειπίδα γηα ιχηξσζε έρεη ηηο 

κεγαιχηεξεο ζπλέπεηεο ζην ηξφπν δσήο φηαλ ε ιχηξσζε ζπιιακβάλεηαη 

σο εζσηεξηθή δηαδηθαζία, φηαλ δειαδή ηζρχεη σο θαζαγίαζε». Ζ 

δηαδηθαζία ηεο θαζαγίαζεο δχλαηαη λα παξνπζηαζζεί είηε σο ζηαδηαθή 

δηαδηθαζία εμαγληζκνχ είηε σο μαθληθή κεηαζηξνθή ηνπ θξνλήκαηνο  

«κεηάλνηα», σο «παιηγγελεζία»104. 

Νη άλζξσπνη πθίζηαληαη κηα εζσηεξηθή αλαγέλλεζε απφ ηελ 

επίδξαζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ ραξηζκαηνχρνπ. Νη άλζξσπνη 

κεηαζρεκαηίδνληαη εζσηεξηθά. Ν ζηφρνο ηεο ζξεζθείαο παιαηφηεξα, ζηηο 

παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο ήηαλ ε αηνκηθή ζσηεξία ζην πιαίζην κηαο 

ζξεζθεπηηθήο θνηλφηεηαο. Ρψξα, ζηελ πνιηηηθή, πνπ δηακνξθψλεηαη απφ 

ηνλ ραξηζκαηνχρν εγέηε, νη άλζξσπνη πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα 

ζσζνχλ θαη λα δηθαησζνχλ πάιη, αιιά φρη ππφ ηελ ζξεζθεπηηθή έλλνηα 

αιιά ππφ ηελ πνιηηηθή. Ππκκεηέρνπλ ελ ησ φισ, ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

πνιηηηθή νιφηεηα πνπ αγθαιηάδεη ε πνιηηηθή ηνπ ραξηζκαηνχρνπ εγέηε. 

Ζ κεηάβαζε απφ κηα πνιηηηθή θαηάζηαζε ζε κηα θαηλνχξηα, πξνυπνζέηεη 

ηελ απνδνρή ηεο απφ ηνπο ππεθφνπο ηεο πνιηηηθήο απηήο θαηάζηαζεο. 

Ζ απνδνρή είλαη κηα δηαδηθαζία εζσηεξηθήο κεηαβνιήο ησλ αλζξψπσλ. 

Θαλέλα πνιηηηθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα ζηαζεί εάλ δε ραίξεη ηεο 

αθνζίσζεο απφ ηνπο πνιίηεο - ππεθφνπο. Ζ εζσηεξηθή δηαδηθαζία 

αληηζηνηρεί ζε κηα αιιαγή ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ αλζξψπσλ γηα ην 

πνιηηηθφ ζχζηεκα, ζε κηα κεηάλνηα πνπ αθνξά ζηε ζπιινγηθή 

εζσηεξίθεπζε αμηψλ πνπ πξεζβεχεη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα. Ζ γλήζηα 

ραξηζκαηηθή θπξηαξρία δε γλσξίδεη αθεξεκέλνπο θαλφλεο δηθαίνπ. Ρν 

«αληηθεηκεληθφ» δίθαηφ ηεο απνηειεί απφξξνηα ηνπ άθξσο πξνζσπηθνχ 

βηψκαηνο ηεο ράξηηνο θαη ζεκαίλεη ζχκθσλα κε ηνλ Weber, άξλεζε ηεο 

                                                           
103 Kalyvas A., φ.π., ζε. 61. 
104 Weber M., Νηθνλνκία θαη Θνηλσλία, η. 3, φ.π., ζε. 166. 
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δέζκεπζεο ζε θάζε εμσηεξηθή δηάηαμε105. Απηή ε πίζηε πξνθαιεί 

επαλάζηαζε «έζσζελ» ζηνπο αλζξψπνπο θαη επηδηψθεη λα δηακνξθψζεη 

ηα πξάγκαηα θαη ηηο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ηελ επαλαζηαηηθή βνχιεζή 

ηεο106. 

Ρν ζνβαξφ λφεκα ηνπ γλήζηνπ ραξίζκαηνο, δειαδή ε δνθηκαζία ηνπ 

ραξηζκαηνχρνπ ζηελ πξάμε (απφ ην βαζκφ επεκεξίαο ησλ ππεθφσλ 

ηνπ), έξρεηαη ζε αληίζεζε, ζχκθσλα κε ηνλ Weber, κε ηηο δηεθδηθήζεηο 

ηεο ζχγρξνλεο «ειέσ Θενχ» κνλαξρίαο. Ν γλήζηνο ραξηζκαηηθφο 

θπξίαξρνο, ζπλερίδεη ν Weber, είλαη ππεχζπλνο απέλαληη ζηνπο 

θπξηαξρνχκελνπο. Ν θιεξνλνκηθφο φκσο κνλάξρεο είλαη ππφινγνο 

απέλαληη ζε κηα ‘‘άλσζελ’’ ηδέα, ζε κηα νληφηεηα (φπσο π.ρ. ζηελ «ειέσ 

Θενχ κνλαξρία»). Ζ λνκηκνπνίεζε ηεο θιεξνλνκηθήο κνλαξρίαο απνηειεί 

κηα κνξθή κεηαβνιήο ησλ ραξηζκαηηθψλ θαλφλσλ ζε λνκηθνηαμηθνχο 

θαλφλεο. Πηε πεξίπησζε απηή ην πξνζσπηθφ ράξηζκα ιέεη ν Weber 

κπνξεί λα εθιείπεη. Ν εγέηεο δελ είλαη ζηελ πεξίπησζε απηή 

εμαξηεκέλνο απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ ππεθφσλ. Ζ κνλαξρία απνηέιεζε 

έλα κχζν. Ρν εμαηξεηηθφ ράξηζκα θιεξνλνκείηαη δη’ αίκαηνο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο κπζνινγηθήο πξαγκαηηθφηεηαο παξακέλνπλ 

αλαιινίσηα. Δίλαη φκσο δπλαηφλ, λα επηηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ ζε κηα 

θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο έλαο ηέηνηνο ραξηζκαηηθφο εγέηεο; Ρν 

ράξηζκα είλαη έθηαθηε ηδηφηεηα, πνηφηεηα πνπ αληηκεησπίδεη έθηαθηεο 

αλάγθεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Όηαλ θαζεκεξηλνπνηείηαη ηφηε 

θαλεξψλνληαη νη αδπλακίεο ηνπ ραξηζκαηηθνχ ηδενηχπνπ. Ν Weber 

αλαγλσξίδεη φηη ε εζηθή ηεο επζχλεο ζηελ πνιηηηθή δηθαηψλεη ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ εγέηε. Ν εγέηεο παιεχεη κε αληηηηζέκελεο 

δαηκνληθέο δπλάκεηο107 κε κνλαδηθφ νδεγφ ηελ επζχλε απέλαληη ζηελ 

                                                           
105 Πην ίδην. ζε. 253.  

106 Πην ίδην. ζε. 257.  
107 Weber Κ., Ζ πνιηηηθή σο επάγγεικα, Θππξαίνο Κ., φ.π., ζε. 164. 
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θνηλσλία θαη ην θξάηνο. Ζ κφλε εζηθή γη’ απηφλ είλαη ε επζχλε ηεο 

αληηκεηψπηζεο ησλ δεηλψλ. To βεκπεξηαλφ απηφ πξφηαγκα πνπ 

απεπζχλεηαη ζηνλ πνιηηηθφ εγέηε, εάλ ηδσζεί ππφ ην πξίζκα ηνπ 

πνιέκνπ, ν νπνίνο επέθεξε δεηλά ζηε Γεξκαλία αιιά θαη ππφ ην πξίζκα 

ησλ εμειίμεσλ ζηε δεθαεηία ηνπ 1930, πνπ νδήγεζε ηε ρψξα απηή ζηνλ 

φιεζξν, θαλεξψλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Weber λα βιέπεη ηα πξάγκαηα 

ρσξίο ζπλαηζζεκαηηζκνχο. Ν Weber δελ είλαη έλαο εζηθνιφγνο αιιά 

έλαο πξαγκαηηζηήο. 

Έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ν Weber, κεηά ηνλ Α΄ Ξαγθφζκην Ξφιεκν, 

ελέηαμε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ραξίζκαηνο ζην πιαίζην κηαο νπδέηεξεο, 

δεκνςεθηζκαηηθά εθιεγκέλεο πξνζσπηθφηεηαο, ε νπνία ζα ζπκβνιίδεη 

ηελ ελφηεηα ηνπ θξάηνπο θαη ζα ίζηαηαη πέξα απφ θνκκαηηθά θαη 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα108. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη κεηά ηνλ Α΄ Ξαγθφζκην 

Ξφιεκν εκθαλίζζεθαλ λέεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο ζε 

θνηλσλίεο φπσο ε Γεξκαληθή. Νη ππνζηεξηθηέο ηεο δεκνςεθηζκαηηθήο 

εθινγήο ηνπ πξνέδξνπ ηεο δεκνθξαηίαο ζηε Γεξκαλία ζεσξνχζαλ φηη 

θαηά ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιηδφηαλ ε αλεμαξηεζία ηνπ απέλαληη ζηελ 

εζλνζπλέιεπζε. Απηφ ζα είρε σο ζπλέπεηα ηε δηαηξάλσζε ηεο 

δεκνθξαηηθήο αξρήο ζην πξφζσπφ ηνπ, ελφςεη ηνπ γεγνλφηνο φηη ην 

θνηλνβνχιην ηεο επνρήο έθζηλε δηαξθψο σο ζεζκφο ιήςεο πνιηηηθψλ 

απνθάζεσλ109. 

Ζ κεηέπεηηα πνξεία ησλ πξαγκάησλ καο αλαγθάδεη λα ζέζνπκε ην 

εμήο εξψηεκα: θαηά πφζνλ ε βεκπεξηαλή πνιηηηθή ζεσξία έδσζε 

πξφζθνξν έδαθνο γηα ηε θαιιηέξγεηα κηαο ζεσξίαο επλννχζαο ηελ 

δηθηαηνξία ηνπ εγέηε110; 

Ξνιινί κειεηεηέο έρνπλ θαηεγνξήζεη ηνλ Weber σο ζεσξεηηθφ 

ππνζηεξηθηή θαη ζεκειησηή αθφκε ηεο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο πνπ έθεξε 

κεηά ην 1933 ηνλ Σίηιεξ ζηελ θπξηαξρία. Θαηά ηε γλψκε κνπ ε ζεσξία 

                                                           
108 Calyvas, φ.π., ζε. 73. 
109 Ρζίξνο Λ., φ.π., ζε. 151. 
110 Πην ίδην, ζε. 160. 
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ηνπ Weber γηα ηνλ δεκνςεθηζκαηηθφ εγέηε δελ κπνξεί λα ζηεξίμεη ηελ 

πεξίθεκε ζεσξία γηα ηε δηθηαηνξία ηνπ εγέηε γηαηί ε έλλνηα ηνπ 

δεκνςεθηζκαηηθνχ εγέηε αιιεινπεξηρσξείηαη κε ηελ έλλνηα ηεο 

δεκνθξαηίαο. Ν δεκνςεθηζκαηηθφο εγέηεο ειέγρεηαη απφ ηνλ ιαφ. Ν 

δεκνςεθηζκαηηθφο εγέηεο είλαη θαηά θάπνην ηξφπν ε ελζάξθσζε ηεο 

δεκνθξαηηθήο αξρήο. H «δεκνςεθηζκαηηθή δεκνθξαηία», ν 

ζεκαληηθφηεξνο ηχπνο ηεο εγεηηθήο δεκνθξαηίαο, είλαη ζχκθσλα κε ην 

γλήζην λφεκά ηεο έλα είδνο ραξηζκαηηθήο θπξηαξρίαο, ε νπνία θξχβεηαη 

ππφ ηε κνξθή κηαο λνκηκνπνίεζεο πνπ ζπλεπάγεηαη απφ ηνπο 

θπξηαξρνχκελνπο θαη ζπλερίδεη λα ππάξρεη κφλνλ κέζσ απηψλ111. 

Όηαλ ν Weber έζεηε ην δίιεκκα: δεκνθξαηία κε εγέηε ή ρσξίο 

εγέηε πεξηήγαγε ηε ιατθή ζπκκεηνρή ζηνλ παζεηηθφ ξφιν ηεο άβνιεο 

θαη αλίζρπξεο κάδαο πνπ έπξεπε λα παξακέλεη ζησπειή θαη ππάθνπε 

απέλαληη ζηε βνχιεζε ηνπ ραξηζκαηηθνχ εγέηε. Ινγηθφ επαθφινπζν ηνπ 

δηιήκκαηνο απηνχ ήηαλ φηη ε νπζηαζηηθή λνκηκφηεηα ηεο 

θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο δελ κπνξνχζε λα θαηαλνεζεί σο ε 

ζπληζηακέλε ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ, παξά κφλνλ σο πξαγκάησζε ησλ 

αμηψλ ηνπ ραξηζκαηηθνχ εγέηε112. 

Ζ πνιηηηθή ιέεη ν Weber «είλαη έλα δπλαηφ θαη αξγφ ηξχπεκα ζε 

ζθιεξέο ζαλίδεο, κε πάζνο θαη ζπγρξφλσο κε πξννπηηθή. Θαη ν 

ππεχζπλνο πνιηηηθφο είλαη έλαο ήξσαο. Δίλαη απφιπηα ζσζηφ φηη ν 

άλζξσπνο δε ζα πεηχραηλε ην εθηθηφ, εάλ δελ πάζρηδε λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ην αλέθηθην»113. Αιιά γηα λα ην θάλεη απηφ έλαο 

άλζξσπνο πξέπεη λα είλαη εγέηεο θαη φρη κφλνλ εγέηεο αιιά θαη ήξσαο, 

κε ηελ αθξηβή έλλνηα ηεο ιέμεο. Θαη αθφκε εθείλνη πνπ δελ είλαη νχηε 

εγέηεο νχηε ήξσεο πξέπεη λα νπιηζζνχλ κε ηέηνηα ςπρηθή ζηεξεφηεηα, 

πνπ λα αςεθνχλ αθφκε θαη ην ζξπκκάηηζκα φισλ ησλ ειπίδσλ ηνπο. 

Σσξίο απηή ηε ςπρηθή ζηεξεφηεηα δε ζα κπνξνχλ λα θαηνξζψζνπλ 

                                                           
111 Weber M., Νηθνλνκία θαη θνηλσλία, η. 1, φ.π., ζε. 309. 
112 Πην ίδην, ζε. 155. 
113 Σησηάθεο Π., εηζαγσγή ζην Weber  Κ., Ζ πνιηηηθή σο επάγγεικα, φ.π., ζε. 58. 
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νχηε απηφ πνπ είλαη ζήκεξα δπλαηφ. Κφλνλ εθείλνο «πξννξίδεηαη» γηα 

ηελ πνιηηηθή, πνπ είλαη ζίγνπξνο φηη δε ζα απνγνεηεπζεί, φηαλ θαηά ηελ 

άπνςή ηνπ ν θφζκνο είλαη πάξα πνιχ «ειίζηνο» θαη πάξα πνιχ 

«ρπδαίνο» γη’ απηφ πνπ ζέιεη λα ηνπ πξνζθέξεη. Κφλνλ φπνηνο, 

αληηκεησπίδνληαο φια απηά, κπνξεί λα «πξννξίδεηαη» γηα ηελ πνιηηηθή. 

Ζ δπλαηφηεηα γηα ηελ θνηλσληθή αιιαγή βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ησλ 

πνιηηηθψλ. Ζ δηέμνδνο ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο πξνο ην κέιινλ δελ 

απνηειεί γξαθεηνθξαηηθή θαλνληθφηεηα αιιά θαηεμνρήλ πνιηηηθή 

επηινγή. Ζ πνιηηηθή γηα ηνλ Weber είλαη πξάμε. Δίλαη ε ζεσξία θαη ε 

ηέρλε, ιέεη ν Weber, ηεο ακεηάθιεηεο επηινγήο. Ζ δπλαηφηεηα ηνπ 

πνιηηηθνχ εγέηε λα επηιέγεη, νδεγεί ηνλ Weber ζηε θαηάδεημε ηνπ 

πξνβιήκαηνο πνπ αθνξά ζηηο αληηλνκίεο κεηαμχ ηεο εζηθήο ησλ 

πεπνηζήζεσλ θαη ηεο εζηθή ηεο επζχλεο, απφ ηα κέζα θαη ηνπο 

ζθνπνχο114. Ιέεη ν Weber: «Απέλαληη ζηελ Ζζηθή πνπ εθθξάδεηαη απφ 

ηελ επί ηνπ φξνπο νκηιία ηνπ Σξηζηνχ ν πνιηηηθφο πξέπεη λα 

αληηπαξαζέηεη ηελ αληίζεηε πξφηαζε: Ξξέπεη λα αλζίζηαζαη ζην θαθφ κε 

ηε βία ή αιιηψο είζαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηθξάηεζε ηνπ θαθνχ»115. 

Ζ δηάθξηζε κεηαμχ απηψλ ησλ ελλνηψλ ηεο εζηθήο καο νδεγεί ζηελ 

ελλνηνιφγεζε ηεο πνιηηηθήο σο θιήζεσο. Ζ πνιηηηθή αξεηή ηεο 

δηαθξίζεσο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ελλνηψλ δηαρσξίδεη ηνλ πνιηηηθφ 

εγέηε απφ ηνλ ππάιιειν κηαο γξαθεηνθξαηίαο. Πηνλ αγψλα γηα ηε λνκή 

ηεο θπξηαξρίαο ν Weber ππνζηεξίδεη φηη νη πνιηηηθνί εγέηεο πξέπεη λα 

δηαθαηέρνληαη απφ αίζζεκα επζχλεο θαη επζπθξηζίαο. Πηε θξίζε ησλ 

πνιηηηθψλ δελ ρσξεί ζπλαηζζεκαηηζκφο ή εζηθή ζξεζθεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ. Ν πνιηηηθφο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ θξίζε ηνπ κφλνλ116. 

O Weber ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: «Δθείλνο πνπ είλαη εζσηεξηθά 

αλίζρπξνο θαη αλίθαλνο λα δψζεη ηε ζσζηή απάληεζε ζηνλ εαπηφ ηνπ 

θαιχηεξα ζα θάλεη λα ζηαζεί καθξηά απφ απηή ηε θαξηέξα» θαη ζπλερίδεη 

                                                           
114 Θππξαίνο ζην: Weber Κ., Ζ πνιηηηθή σο επάγγεικα, φ.π., ζε. 71. 
115 Weber Κ., κηθ. Θππξαίνο, φ.π., ζε. 150. 
116 Πην ίδην, ζζ. 148-150. 
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«κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηξεηο θπξίσο ηδηφηεηεο είλαη απνθαζηζηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηνλ πνιηηηθφ: πάζνο γηα κία ππφζεζε, αίζζεκα επζχλεο θαη 

αίζζεζε ηνπ κέηξνπ». Ν Weber ππνζηεξίδεη φηη «απνθαζηζηηθήο 

ζεκαζίαο ςπρνινγηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ είλαη ε ηθαλφηεηα λα 

αθήλεη ηε πξαγκαηηθφηεηα κε εζσηεξηθή ζπγθέληξσζε θαη εξεκία λα 

επηδξά πάλσ ηνπ». Πηελ πνιηηηθή, ηζρπξίδεηαη ν Weber, δελ ζηξέθνπκε 

θαη ηελ άιιε παξεηά ζηε βία. Ν Weber απνδέρεηαη φηη ν πνιηηηθφο 

εγέηεο έρεη πξνζσπηθή επζχλε γηα ηηο πξάμεηο ηνπ. Έρεη επζχλε 

απέλαληη ζηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα επηηχρεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ. 

Έρεη επζχλε απέλαληη ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ζθνπψλ ηνπ θαη ησλ 

κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί. Ν πνιηηηθφο αλαγλσξίδεη φηη ζπγθξνχνληαη ηα 

κέζα θαη νη ζθνπνί ζηε δηαπάιε απηή ηεο θνηλσλίαο. Αθφκε θαη θαινί 

ζθνπνί επηηπγράλνληαη ελίνηε κε κέζα πνπ δελ δηαζέηνπλ εζσηεξηθή 

αμία. Ν Weber παξαδέρεηαη φηη ζηελ πνιηηηθή ζπκβαίλεη ζπρλά απηφ. 

Έλαο ραξηζκαηηθφο δεκαγσγφο, κπνξεί είηε λα κελ έρεη έλαλ ζθνπφ 

ή λα ηνπ ιείπεη ε αίζζεζε ηεο επζχλεο γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ 

ηνπ. Δίλαη δηαξθψο ζε θίλδπλν λα γίλεη έλαο εζνπνηφο παίδνληαο πάλσ 

ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ αθξναηψλ ηνπ. Έρνληαο ηελ δχλακε λα 

πξνθαιέζεη έθζηαζε, δεκηνπξγεί ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ καδψλ θαη 

ηξαβάεη δχλακε απφ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο δέζκεπζε ζε απηφλ. 

Όηαλ φκσο ν πνιηηηθφο έρεη ζπλείδεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

επζχλεο απέλαληη ζηελ θνηλσλία ηφηε δξα αθνινπζψληαο κηα εζηθή 

επζχλεο. Ν Weber αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «Φζάλεη θάπνηε ζην 

ζεκείν πνπ ιέεη : εδψ ζηέθνκαη, δελ κπνξψ λα θάλσ αιιηψο». Ζ ηηκή 

ηνπ πνιηηηθνχ εγέηε έγθεηηαη ζηελ απνθιεηζηηθά πξνζσπηθή επζχλε γηα 

φ,ηη θάλεη, κηα επζχλε πνπ δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα αξλεζεί θαη λα 

ηε ξίμεη ζε άιινλ117. 

Ν Weber κε ηνλ ηξφπν απηφ ππνζηεξίδεη φηη ν πνιηηηθφο είλαη κέζα 

ζηελ θνηλσλία θαη αζθεί πνιηηηθή γηα ηελ θνηλσλία. Γελ εθαξκφδεη κηα 
                                                           

117 Πην ίδην, ζε. 121. 
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ζηεξεφηππε πνιηηηθή αδηαθξίησο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο, αδηαθξίησο ηεο 

δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο ηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο. Ν πνιηηηθφο είλαη απηφο πνπ νδεγεί ηελ θνηλσλία ζην 

θαηλνχξην. Πηελ πξνζπάζεηά ηνπ απηή ν πνιηηηθφο πξέπεη, ζχκθσλα κε 

ηνλ Weber, λα θαηαληθά ηε καηαηνδνμία, «έλα ζαλάζηκν ερζξφ γηα θάζε 

πξαγκαηηθή αθηέξσζε ζε κηαλ ππφζεζε». 

Ζ κάρε ηνπ πνιηηηθνχ κε ηνλ εαπηφ ηνπ, κε ηελ καηαηνδνμία πνπ 

γελλάεη ε ηζρχο ηνπ είλαη κάρε εξσηζκνχ. Νη ήξσεο πνπ έξρνληαη ζε 

αληίζεζε ηφζν κε ηηο αδπλακίεο ηνπ ραξαθηήξα ηνπο φζν θαη κε ηηο 

επηζπκίεο ησλ καδψλ, απηνί νη πνιηηηθνί εγέηεο, ζχκθσλα κε ηνλ Weber, 

ζα αληηκεησπίζνπλ ηελ πξφθιεζε ησλ θαηξψλ. Απηνί πξέπεη λα 

παζρίζνπλ γηα ην αλέθηθην εάλ επηζπκνχλ φλησο ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηνπ εθηθηνχ. Απηνί είλαη θαη πξννξηζκέλνη, θιεηνί γηα ηελ πνιηηηθή118. 

Ν ηαμηθφο ράξηεο ηνπ θνηλνβνπιίνπ ζηε λεσηεξηθφηεηα είρε αξρίζεη 

λα γίλεηαη βαξχο, φπσο θαη ην ηαμηθφ παηρλίδη. Ρα ζπλέδξηα ησλ 

πνιηηηθψλ θνκκάησλ απνηεινχλ κηθξέο δεμακελέο λνκηκνπνίεζεο γηα ηα 

θφκκαηα ηα ίδηα. Πε απηά ηα καδηθά θφκκαηα ζα αλαθεξζεί ν Max Weber 

ιέγνληαο φηη ην πεπξσκέλν ηνπο είλαη λα γίλνπλ φπσο ηνπο άιινπο 

δειαδή γξαθεηνθξαηηθά. Ρα καδηθά θφκκαηα ζα αθνινπζήζνπλ ηα 

γξαθεηνθξαηηθά πνιηηηθά θφκκαηα ηα νπνία θαη απνηεινχλ ηε ζάξθα ηνπ 

θνηλνβνπιίνπ. Ρν θνηλνβνχιην είλαη γηα ηνλ Weber έλαο κεραληζκφο 

παξαγσγήο πνιηθψλ εγεζηψλ. Ρν εξψηεκα πνπ γελληέηαη είλαη κέζα απφ 

πνηνπο κεραληζκνχο γελληέηαη ν πνιηηηθφο εγέηεο; Ρν θνηλνβνχιην έρεη 

ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηε γξαθεηνθξαηία ρσξίο λα ηελ αθπξψλεη; Ν 

Weber ζέιεη λα ζψζεη ηεο έλλνηα ηεο αηνκηθφηεηαο (ην άηνκν) κέζα απφ 

απηνχο ηνπο ζπλζιηπηηθνχο κεραληζκνχο ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Θέιεη 

έλαλ εγέηε λα παξαθάκπηεη απηνχο ηνπο κεραληζκνχο. Ζ ζχγρξνλε 

πνιηηηθή είλαη πνιηηηθή ησλ δηακεζνιαβήζεσλ. Ρν δήηεκα νηθνλνκίαο θαη 

πνιηηηθήο είλαη κπεξδεκέλν. Ζ αγνξά είλαη ηφπνο θπξηαξρίαο ή 
                                                           

118 Πην ίδην, ζε. 168. 
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ελαξκνληζκφο ζπκθεξφλησλ; Ζ εζηθή πξνζιακβάλεη έλα λέν ραξαθηήξα 

θαη κεηαηξέπεηαη ζήκεξα ζε κηα δηαδηθαζία ζεκειίσζεο θαη 

δηθαηνιφγεζεο ησλ εζηθψλ θξίζεσλ, κηα εζηθή δεπηέξαο ηάμεο119. Δίλαη 

πεξίπνπ απηνλφεην φηη, φπσο δελ επηζπκνχκε λα έρνπκε πνιηηηθνχο πνπ 

ελεξγνχλ αλήζηθα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά δελ ειθχνπλ ηδηαίηεξα ζήκεξα 

πνιηηηθνί ή θαη ζξεζθεπηηθνί αξρεγνί πνπ εζηθνινγνχλ θαζ’ ππεξβνιήλ 

θαη επί παληφο επηζηεηνχ120. 

Ππκπεξαζκαηηθά ε εζηθή δηάζηαζε ζηελ πνιηηηθή δελ έρεη 

εμαληιήζεη ηε ζεκαζία θαη ηελ αμία ηεο αιιά πξνζιακβάλεη ζήκεξα έλα 

λέν λφεκα. Έλα λφεκα πνπ δελ έρεη ηφζν λα θάλεη κε ηελ εζηθή αμία ή 

απαμία ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πνιηηηθψλ θξίζεσλ θαη αληηπαξαζέζεσλ 

φζν κε ηελ ηήξεζε ηεο εζηθήο νπδεηεξφηεηαο θαη ακεξνιεςίαο ζηε 

δηεμαγσγή ηεο πνιηηηθήο δηαδηθαζίαο θαζψο θαη κε ηελ απνθπγή 

λφζεπζεο ηεο πνιηηηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο κε εζηθνινγηθνχ ηχπνπ 

ραξαθηεξηζκνχο (πηζηνί - άπηζηνη, παηξηψηεο - πξνδφηεο, έληηκνη - 

αλέληηκνη, δεκνθξάηεο - κε δεκνθξάηεο, θ.ά.), πνπ αιινηψλνπλ θαη 

παξακνξθψλνπλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο πνιηηηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο. 

Ν Max Weber, γξάθνληαο ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, ζεψξεζε φηη 

πξψηηζην θαζήθνλ ηελ πνιηηηθήο είλαη λα ειέγρεη ηα παληνεηδή 

ζπκθέξνληα θαη ηα ζπζηήκαηα θπξηαξρίαο ελ νλφκαηη ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηνπ αλζξψπνπ γηα ηελ ειεπζεξία θαη ηνλ απηνθαζνξηζκφ ηνπ. Ρν 

ράξηζκα ηνπ πνιηηηθνχ ήηαλ γηα ηνλ Max Weber λα νξζψλεη ην 

αλάζηεκα ηνπ κε ηξφπν ζνβαξφ θαη ζηηβαξφ απέλαληη ζηα ζπζηήκαηα 

θπξηαξρίαο - είηε πξφθεηηαη γηα απνιπηαξρία είηε γηα ηε γξαθεηνθξαηία 

είηε γηα ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα. Γηα λα κπνξέζεη ν πνιηηηθφο λα 

επηηειέζεη ην έξγν απηφ ρξεηάδεηαη νξηζκέλεο εζηθέο, πλεπκαηηθέο θαη 

πιηθέο πξνυπνζέζεηο. Δληειψο δεπηεξεχνλ είλαη ην δήηεκα θαηαγσγήο 

ηνπ απφ νηθνγέλεηα πινπζίσλ ή θησρψλ, απφ πνιηηηθά ηδάθηα ή 

                                                           
119 Καθξπδεκήηξεο Α., Θξάηνο ησλ Ξνιηηψλ, Ξξνβιήκαηα κεηαξξχζκηζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ, Ιηβάλε, Αζήλα 2006, 
ζε. 147. 
120 Πην ίδην, ζε. 149. 
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θαηψηεξα ζηξψκαηα. Ρν ηξαγηθφ θαη ην απαξάδεθην είλαη λα κελ έρεη ηηο 

νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ηνπ έξγνπ πνπ θηινδνμεί λα αζθήζεη 

θαη παξά ηαχηα λα δηεθδηθεί πνιηηηθφ ξφιν θαη αμίσκα κε κφλν ή θχξην 

πξνζφλ ηελ νηθνγελεηαθή ηνπ θαηαγσγή, ηνλ πινχην ή ηελ πξφζβαζε 

ζηα ΚΚΔ. Ρφηε ε πνιηηηθή ράλεη ην λφεκά ηεο, κεηαηξέπεηαη ζε ζέαηξν 

ζθηψλ θαη ν πνιηηηθφο πνπ αζθεί ην ξφιν απηφ είλαη απνκίκεζε ηνπ 

γλήζηνπ πνιηηηθνχ, είδσιν θαη νκνίσκα θαη φρη αιεζηλή πνιηηηθή 

πξνζσπηθφηεηα121. 

Θαηά ηνπο αξραίνπο Έιιελεο ν πνιηηηθφο έπξεπε λα δηαζέηεη 

ηέζζεξα θξίζηκα γλσξίζκαηα: λα είλαη θηιφπαηξηο (θηιφπνιηο), λα έρεη 

γλψζε ησλ ζεκάησλ, λα κπνξεί λα εξκελεχζεη κε θξίζε θαη θξφλεζε ηα 

ζχλζεηα δεκφζηα πξνβιήκαηα θαη λα είλαη ππεξάλσ ρξεκάησλ 

(θξείζζσλ ρξεκάησλ). Κε άιια ιφγηα λα δηαθξίλεηαη γηα ηελ εζηθή ηνπ 

πνηφηεηα, λα είλαη αλψηεξα εζηθά άλζξσπνο. Θαηά ηνλ Max Weber ζηε 

λεφηεξε επνρή ηα θνξπθαία γλσξίζκαηα ηνπ πνιηηηθνχ είλαη: ε 

αθνζίσζεο ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, ε 

κεηξηνπάζεηα θαη φρη ν θαλαηηζκφο ζηελ επηρεηξεκαηνινγία θαη ηελ 

δξάζε θαη θπξίσο ε ππεπζπλφηεηα, ε εηνηκφηεηα δειαδή λα αλαιάβεη 

ηηο επζχλεο γηα ηηο πξάμεηο ηνπ θαη ηηο παξαιείςεηο ηνπ θαη φρη ε 

ζπγθάιπςε ηνπ πίζσ απφ αζπιίεο θαη πξνλνκηαθέο ξπζκίζεηο ηεο κίαο ή 

ηεο άιιεο κνξθήο. Ξξνθεηκέλνπ ν πνιηηηθφο λα κπνξεί λα εθηειέζεη ην 

δχζθνιν έξγν ηνπ πξέπεη λα είλαη ειεχζεξνο απφ δνπιείεο θαη 

εμαξηήζεηο. Γηαθνξεηηθά νη δνκέο ζθέςεο ηνπ θαη νη δξάζεηο ηνπ 

αλαπαξάγνπλ θαη ππεξεηνχλ ηα θπξίαξρα ζπζηήκαηα θπξηαξρίαο θαη ν 

ίδηνο απφ νδεγφο ειεπζεξίαο γίλεηαη αγσγφο ηεο ππνηέιεηαο ηνπ 

αλζξψπνπ. Ππλάκα πξέπεη λα έρεη ιάβεη ηε ζνβαξή απφθαζε δσήο γηα 

κία νινζρεξή αθνζίσζε ζην έξγν απηφ, κε φπνην πξνζσπηθφ θφζηνο ή 

ζπζία εθφζνλ απηή είλαη ε βαζηά κέζα ηνπ θιήζε, ην θάιεζκα ηεο 

ζπλείδεζεο θαη φρη ν πινπηηζκφο ή ε κσξνθηινδνμία. πφ ηε έλλνηα 
                                                           

121 Πην ίδην, ζε. 161. 
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απηή κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή ε επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Max Weber 

ζην δνθίκηφ ηνπ γηα ηελ πνιηηηθή σο «ιεηηνχξγεκα» ζρεηηθά κε ηηο ηξεηο 

θχξηεο ηδηφηεηεο ηνπ γλήζηνπ πνιηηηθνχ: ηελ εζηθή ηεο ππεπζπλφηεηαο, 

ην πάζνο γηα κηα ππφζεζε θαη ηελ λεθάιηα αίζζεζε ηνπ κέηξνπ. Ζ 

επζχλε αλαθέξεηαη ζηελ πλεπκαηηθή θαη ςπρηθή ηδηφηεηα, ηελ 

εληηκφηεηα θαη ηε γελλαηφηεηα λα είλαη έηνηκνο θαη λα κελ δηζηάδεη ή λα 

θνβάηαη λα ιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηηο ζπλέπεηεο θαη ηηο επηπηψζεηο 

ησλ πξάμεσλ ή ησλ παξαιείςεψλ ηνπ. Ρν πάζνο αλαθέξεηαη ζηε 

ζπλεηδεηή θαη απφιπηε αθηέξσζε ζηελ απνζηνιή ηνπ (ν γλήζηνο 

πνιηηηθφο θαηά ηνλ Max Weber δεη κε ηελ πνιηηηθή θαη γηα ηελ πνιηηηθή). 

Ζ αίζζεζε ηνπ κέηξνπ ηέινο, ζεκαίλεη ηε δπλαηφηεηα 

απνζηαζηνπνίεζήο ηνπ απφ πξνζσπηθά ζπκθέξνληα ή αληηιήςεηο, απφ 

ζπκπάζεηεο ή αληηπάζεηεο, ψζηε λα κπνξεί λα ζηαζκίδεη θαη λα 

αληηκεησπίδεη ηα πξνβιήκαηα κε ηξφπν ςχρξαηκν θαη θαηά ην δπλαηφλ 

αληηθεηκεληθά. Πην πηζαλφ εξψηεκα πψο είλαη δπλαηφλ απηέο νη ηξεηο 

θαίξηεο πνιηηηθέο αξεηέο θαη ηδηφηεηεο ηνπ πάζνπο, ηνπ κέηξνπ θαη ηεο 

ππεπζπλφηεηαο λα ζπλδπάδνληαη απφ ην ίδην θπζηθφ πξφζσπν ν Weber 

απαληνχζε πσο « ε πνιηηηθή γίλεηαη κε ην θεθάιη θαη φρη κε άιια κέξε 

ηνπ ζψκαηνο».  
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Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα αληηιεθζνχκε ην πνιηηηθφ κεγαιείν ηνπ 

έξγνπ ηνπ Weber. Αθνζηψζεθε ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε κε ζθνπφ ηελ 

ζχιιεςε ηζηνξηθψλ ζηηγκψλ φπνπ ε βνχιεζε ήηαλ ηθαλή γηα κηα 

απνηειεζκαηηθή επέκβαζε. Ζ πνιηηηθή ηνπ ήηαλ πνιηηηθή ηεο ηζηνξίαο 

θαη ηεο δξάζεσο122. 

Ζ θνηλσληνινγία ηνπ Weber έρεη σο ζεκείν αθεηεξίαο ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο ηζηνξίαο θαη γεληθά ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ 

επηζηεκψλ σο αληηθεηκεληθέο επηζηήκεο. Ν Γεξκαλφο θνηλσληνιφγνο 

νηθνδνκεί ην θνηλσληνινγηθφ ηνπ νηθνδφκεκα αλαιχνληαο ηελ αηνκηθή 

ζπκπεξηθνξά123. Πηελ δηνξαηηθή πνιηηηθή επηζηήκε ηνπ Weber ν 

ραξηζκαηηθφο εγέηεο ηνπνζεηείηαη ζην θάδξν ηνπ απζεληηθνχ πνιηηηθνχ 

άλζξσπνπ.  

Ρν ραξηζκαηηθφ ζηνηρείν θάζε εγεζίαο γηα ηνλ Weber είλαη θαη ε 

θηλεηήξηα ηνπ δχλακε. Ν θνξέαο γηα ηελ άζθεζε κηαο νπζηαζηηθήο θαη 

ππεχζπλεο πνιηηηθήο. Ζ πεξηπησζηνινγία ηνπ Weber γηα ηελ 

ραξηζκαηηθή θπξηαξρία έρεη σο αθεηεξία ηελ αξραηφηεηα θαη 

νινθιεξψλεηαη ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν. Απηφ ην γεγνλφο θαλεξψλεη ηελ 

εκθάληζε ηνπ ραξίζκαηνο ζε φιεο ηηο ηζηνξηθέο ζηηγκέο ηνπ αλζξψπηλνπ 

γέλνπο. Απηή ε πξηζκαηηθφηεηα ηεο ραξηζκαηηθήο έλλνηαο δίδεη ηα 

ηζρπξά ζηνηρεία ηεο θαη ηελ ελλνηνινγηθή ηεο έδξα δίπια ζε φιεο ηηο 

άιιεο θπξηαξρίεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, αιιά έμσ απφ απηέο.   

Όπσο ν πνιηηηθφο ηνπ Weber νθείιεη λα έρεη πάζνο θαη επζχλε έηζη 

θαη ν ζεκεξηλφο πνιηηηθφο επηζηήκνλαο νθείιεη λα κειεηά κε πάζνο ην 

έξγν ηνπ Weber. 

                                                           
122 Aron R., φ.π., ζε. 130-133. 
123 Πην ίδην, ζε. 157. 
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Κε ηελ ηζρπξή πίζηε ησλ νπαδψλ ν ραξηζκαηηζκφο απνηειεί έλαλ 

απφ ηνπο σξηκφηεξνπο θαξπνχο ηεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο ηνπ Weber 

θαη θαηά ηελ πξνζσπηθή κνπ άπνςε ηελ θνξχθσζε κηαο καθξφρξνλεο 

δπλαηήο ηζηνξηθήο έξεπλαο ηνπ θπξηαξρηθνχ - πνιηηηθνχ θαηλνκέλνπ. Ν 

ραξηζκαηηθφο εγέηεο θαη νη αθφινπζνί ηνπ πνιεκνχλ κε θάζε ηξφπν γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θζνξάο ηνπ γλήζηνπ ραξίζκαηνο. Ν εγέηεο 

αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ εγγπεηή απέλαληη ζην αηψλην ρζεο. Απηή φκσο 

ε επηζπκία ηνπ ραξηζκαηηθνχ εγέηε θαη ησλ νπαδψλ λα κεηαηξέςνπλ 

ηελ έθηαθηε δχλακε ηνπ ραξίζκαηνο θαη λα ηεο δψζνπλ έλα ραξαθηήξα 

θαζεκεξηλφ είλαη θαη ε αξρή ηεο αλαδηακφξθσζεο ηνπ ραξίζκαηνο θαη ε 

αλαπφθεπθηε κεηαβνιή ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο δνκήο ηεο ραξηζκαηηθήο 

θπξηαξρίαο. Δδψ ζα κπνξνχζακε λα ηελ ζπγθξίλνπκε κε ηελ έθηαθηε 

δχλακε ηνπ ‘‘έξσηα’’ κεηαμχ δχν πξνζψπσλ φπνπ ν αξρηθά άθξσο 

ζπλαηζζεκαηηθφο ραξαθηήξαο θζίλεη θαη θαζεκεξηλνπνηείηαη γηα λα 

αλαδηακνξθσζεί ζε κφληκν δεζκφ ζηελ ηξνρηά ησλ παξαδνζηαθψλ 

ζρέζεσλ. Ζ ζρέζε αθνκνηψλεηαη ζηηο γχξσ ζρέζεηο θαη ε αγλή 

επαλαζηαηηθή αραιίλσηε δχλακε ηεο ράλεηαη ζηε ξνπηίλα θαη ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα. 

Νη ηχπνη θπξηαξρίαο εκθαλίδνληαη αιιεινζπλδεφκελνη. Ζ 

ραξηζκαηηθή απζεληία ζηεξίδεηαη ζηελ πίζηε θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ 

Weber σο κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο επαλαζηαηηθέο δπλάκεηο ηεο 

ηζηνξίαο124. 

Ν Weber ζθηαγξαθεί θνθηεξέο δηρνηνκήζεηο κεηαμχ ηεο εζηθήο ηεο 

επζχλεο θαη ηεο εζηθήο ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ηνπ θξνλήκαηνο, σζηφζν 

ιίγν πξηλ ην ηέινο ηηο παξαηεξεί σο ζπκπιεξσκαηηθέο. Ν Weber 

επλννχζε έλαλ δεκνθξαηηθά θαη εθιεγκέλν δεκνςεθηζκαηηθά εγέηε. 

Απηφ απεηθνλίδεηαη νινθάλεξα ζηε ζπδήηεζε πνπ είρε ην Κάην ηνπ 1919 

κε ην ζηξαηεγφ Ludendorff125. Κεηά ηελ εξψηεζε ηνπ ζηξαηεγνχ πξνο 

                                                           
124 Weber M., Νηθνλνκία θαη θνηλσλία, η. 5, φ.π., ζε. 411. 
125 πνζηεξηθηήο ηεο Realpolitik, ηεο πνιηηηθήο ησλ θαλνληνθφξσλ. 
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ηνλ Weber γηα ην θαζνξηζκφ ηεο έλλνηα ηεο δεκνθξαηίαο απηφο 

απάληεζε: «Κέζα ζε κία δεκνθξαηία ν ιαφο επηιέγεη έλαλ εγέηε ηνλ 

νπνίν εκπηζηεχεηαη. Κεηά απηφο πνπ επέιεμαλ ιέεη: Ρψξα βνπιψζηε ην 

θαη ππαθνχζηε κε! Ν ιαφο θαη ηα θφκκαηα δελ είλαη πιένλ ειεχζεξα λα 

παξέκβνπλ ζην έξγν ηνπ εγέηε». Κέηα πνπ ν ζηξαηεγφο απάληεζε 

ιέγνληαο φηη ζα ηνπ άξεζε κηα ηέηνηα δεκνθξαηία ν Weber έθιεηζε ηελ 

ζπδήηεζε ιέγνληαο: «Αξγφηεξα ν ιαφο κπνξεί λα θξίλεη. Δάλ έθαλε 

ιάζε ν εγέηεο ηνλ ζηέιλνπλ ζηελ θξεκάια!»126 

O Weber απαξηζκεί ηηο ηξεηο απαξαίηεηεο αμίεο γηα έλα πνιηηηθφ: 

πάζνο, επζχλε θαη αίζζεζε ηνπ κέηξνπ. Ν Karl Emil Maximilian Weber 

ππήξμε έλαο απφ ηνπο ηδξπηέο ηεο θνηλσληνινγίαο σο κηαο αθαδεκατθήο 

επηζηήκεο. Αλαιχνληαο ηελ πνιηηηθή ηζηνξία ν Weber έθηαζε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο ηνπ πνιηηηθνχ ραξίζκαηνο 

αλαπηχζζνληαη αλεμάξηεηα απφ ηε ζξεζθεία. Ν Weber πέηπρε λα 

δεκηνπξγήζεη ηε βάζε γηα κηα ινγηθά ζπλεπή θαη εκπεηξηθά ζπλαθή 

ζεσξία ηνπ πνιηηηθνχ ραξίζκαηνο. Κπφξεζε επίζεο λα ππνδείμεη κε 

ηξφπν ηδηαίηεξν θαη μερσξηζηφ κηα ηππνινγία ησλ δηαθφξσλ ππνηχπσλ 

ηνπ πνιηηηθνχ ραξίζκαηνο εθ ησλ νπνίσλ ηα πεξηζζφηεξα πξνέξρνληαη 

απφ ηελ ηζηνξηθή εκπεηξία. Ν Weber ήζειε λα κεηαθέξεη ηνπο καζεηέο 

ηνπο φηη κφλν κε ηε ζθιεξή δνπιεηά κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

απαηηήζεηο ηεο επνρήο. Ν Γεξκαλφο θνηλσληνιφγνο επαλεηιεκκέλα ηνλίδεη 

φηη θαλέλαο απφ ηνπο ηξεηο ηχπνπο θπξηαξρίαο, ηνπο νπνίνπο ν ίδηνο 

δηαηχπσζε, δε ζα κπνξνχζε πνηέ λα βξεζεί ζηελ θαζαξή ηνπ κνξθή127.  

Ζ έλλνηα ηνπ ραξίζκαηνο δελ ήηαλ άγλσζηε ζε πνιινχο απφ ηνπο 

θνηηεηέο ηνπ Weber. Όπσο αλαθέξεη ν Σησηάθεο128 είλαη πνιχ πηζαλφ 

πξηλ απφ ηελ πεξίθεκε νκηιία ηνπ κε ηίηιν «Ζ Ξνιηηηθή σο Δπάγγεικα» 

                                                           
126 Απηή ε ζπδήηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε έλα ππεξζπληεξεηηθφ αμησκαηηθφ. Ν Weber γηα λα ηνλ επεξεάζεη 
«κεηέθξαζε» απηά πνπ ήζειε λα πεη ζε κηιηηαξηζηηθή θαη ζπληεξεηηθή γιψζζα.  Απφ απηφ ην γεγνλφο πξνθχπηεη  φηη 
ν Weber ππήξμε ραξηζκαηηθφο νκηιεηήο. Ν ραξηζκαηηθφο νκηιεηήο «πηάλεη ην ζθπγκφ». Κπαίλεη ζε κηα αίζνπζα θαη 
κηιάεη κε ηέηνην ηξφπν πνπ νη αθξναηέο ηνπ λα ιέλε: «Ααα!…Λαη!…Αθξηβψο!…Έηζη είλαη!». Δάλ δελ πηάζεη ην ζθπγκφ 
ηνπ αθξναηεξίνπ ηφηε δελ θαηαιαβαίλεη θαλείο ηη ιέεη. 
127 Shills E., Charisma, Order, and Status, American Sociological Review vol. 30, 1965, ζε. 199. 
128 Σησηάθεο Π., εηζαγσγή ζην Weber  Κ., Ζ πνιηηηθή σο επάγγεικα, φ.π., ζε. 42. 
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λα είραλ βξεζεί ζε ζεκηλάξην φπνπ ν Weber πξαγκαηνπνίεζε εηδηθή 

αλάιπζε κε ζέκα ηελ ραξηζκαηηθή εγεζία. 

Ξνιινί κειεηεηέο ηνπ Weber έρνπλ παξαηεξήζεη φηη ν ηχπνο ηεο 

ραξηζκαηηθήο θπξηαξρίαο παξνπζηάδεη κηα ηδηαίηεξε θιηκάθσζε 

πλεπκαηηθήο σξηκφηεηαο απφ ην πξψην ηεο ζηάδην έσο ηελ ηειηθή ηεο  

κνξθή ζηα ηειεπηαία έξγα. 

Ν Weber επηθεληξψλεη ηηο αλαιχζεηο ηνπ ζηε δεκνςεθηζκαηηθή 

εγεηηθή δεκνθξαηία129 ψζηε ε Γεξκαλία λα ηζρπξνπνηεζεί πνιηηηθά ζε 

παγθφζκην επίπεδν. Δπηδηψθεη λα κεηαξξπζκίζεη ηε Γεξκαλία ζε έλα 

πνιηηηθά ηζρπξφ θξάηνο κε έλα απνηειεζκαηηθφ πνιηηηθφ επηηειείν ην 

νπνίν θαη ζα δνπιεχεη ζε έλα απνδνηηθφ πνιηηηθφ ζχληαγκα. Ζ έιιεηςε 

απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο εγεζίαο επλνεί ηελ θπξηαξρία ησλ 

επαγγεικαηηψλ πνιηηηθψλ, ην αλίζρπξν θνηλνβνχιην δελ απνηειεί 

αληίβαξν ζηε δχλακε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κε απνηέιεζκα ε 

πνιηηηθή λα θαηαξξέεη ζε επίπεδν απιήο δηνίθεζεο130. 

Πηε ζεσξία θπξηαξρίαο ηνπ Weber μερσξίδεη ε δέζκε ηεο 

ραξηζκαηηθήο θπξηαξρίαο. Ν Γεξκαλφο θνηλσληνιφγνο εκπινχηηζε ηελ 

ζεσξία ηεο δεκνθξαηίαο κε πνιιά θαη νπζηψδε ζηνηρεία. Ξνιηηηθή 

ζεκαίλεη αγψλαο θαη ν ζθιεξφο αληαγσληζκφο είλαη ν ζσζηφο 

κεραληζκφο γηα ηελ αλάδεημε ηθαλψλ πνιηηηθψλ αξρεγψλ. 

Νη ηδεαηνί ηχπνη ηνπ Weber δε ιεηηνπξγνχλ σο θπζηθνί λφκνη αιιά 

αληηπαξαζέηνληαη ζε απηνχο131. Νη ηδεαηνί ηχπνη δελ απνηεινχλ 

επηζηεκνινγηθή αλαθάιπςε ηνπ Weber αιιά είλαη δηαηππσκέλνη θαηά 

ηξφπν ππνδεηγκαηηθφ ζαλ εξεπλεηηθέο θαηεγνξίεο απφ ηνλ Αξηζηνηέιε. 

Κε ηε ρξήζε ησλ ηδεφηππσλ ν Weber πέηπρε απηφ πνπ νη ζχγρξνλνη 

ζεσξνχζαλ αθαηφξζσην: δηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο θαη έβαιε ηε 

βάζε γηα ηε λνεηή ηάμε ζηε ραψδε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηελ 

ηζηνξηθή έξεπλα. Ν ηδεφηππνο δελ είλαη ν κέζνο φξνο ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

                                                           
129 Schmidt M., φ.π., ζε. 197. 
130 Πην ίδην, ζζ. 200-201. 
131 Θαηζνχιεο Ζ., φ.π., ζε. 101. 
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γλσζηηθήο καο πείξαο. Δίλαη κία νπηνπηθή εθινγίθεπζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο πείξαο. Γελ απνηεινχλ απνηέιεζκα έξεπλαο 

αιιά εξγαιείν γλψζεο. Γη’ απηφ ην ιφγν ν εξεπλεηήο δελ ζα πξέπεη λα 

ελδηαθέξεηαη αλ αληαπνθξίλνληαη αθξηβψο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ 

θχξηα ηδέα πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ηελ δηαηχπσζε ησλ ηδεφηππσλ είλαη 

ν ζρεκαηηζκφο κνλνζήκαλησλ ελλνηψλ. 

Ν Weber αλέιαβε ην δχζθνιν έξγν λα βγάιεη ηηο θνηλσληθέο 

επηζηήκεο απφ ηελ θξίζε πνπ είραλ νδεγεζεί ιφγσ ηεο εμάξηεζήο ηνπο 

απφ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Δπίζεο σο εξεπλεηήο κεγάιεο πλεπκαηηθήο 

αθεξαηφηεηαο θαη επηζηεκνληθήο γλεζηφηεηαο ράξαμε ηα ζχλνξα 

αλάκεζα ζηελ θνηλσληνινγία θαη ηε θηινζνθία. Δπεηδή ν δξφκνο πνπ 

ράξαμε ν Weber ραξάρζεθε γηα πξψηε θνξά είλαη δχζβαηνο. Ξνιιέο 

θνξέο νδεγεί ζε αδηέμνδα πνπ θαηαιήγνπλ ζε άγλσζηεο πεξηνρέο. Ρν 

έξγν ηνπ κεγαιεηψδεο θαη ε θιίκαθα ηνπ κεγαινθπέο. Ρν δχζθνιν είδνο 

γξαθήο ηνπ μεπεξλά θάζε κέζν θαη ζηφρν. Ν ηζηνξηθφο Mommsen είρε 

πεη: «ηψξα πνπ παξαδίδνπκε ηε ζθπηάιε ζ’ έλαλ άλδξα ζαλ ηνλ Max 

Weber κπνξνχκε λα θαηεβνχκε ήζπρνη ζηνλ ηάθν»132. 

Απηφ πνπ θάλεη ηνλ εγέηε ραξηζκαηηθφ δελ είλαη ε πάιε γηα ηνπο 

πιηθνχο πφξνπο, αιιά νχηε θαη ε απφθηεζε ηεο πνιηηηθήο θπξηαξρίαο θαη 

ε ηθαλνπνίεζε νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ. Δπίζεο νχηε θαη νη 

ραξηζκαηηθέο θαη μερσξηζηέο δπλάκεηο. Απηφ πνπ ηνλ θάλεη ραξηζκαηηθφ 

είλαη ν αγψλαο ηνπ γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπκβνιηθψλ ζεκειίσλ ηεο 

πνιηηηθήο θπξηαξρίαο κέζσ ζρεκαηηζκψλ θαη αλαζρεκαηηζκψλ ησλ 

αμηνινγηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ δνκψλ νη νπνίεο νξίδνπλ πφηε ε θπξηαξρία 

αζθείηαη νξζά ή ιαλζαζκέλα εληφο ησλ νξίσλ κίαο ηζηνξηθήο θαη 

εδαθηθήο θνηλφηεηαο. Πε θάζε άιιε πεξίπησζε ν εγέηεο είλαη αξθεηά 

ζπλεζηζκέλνο θαη ζπλδεδεκέλνο κε ηελ θαζεκεξηλή θαλνληθή πνιηηηθή, ε 

νπνία δελ ακθηζβεηεί νχηε απεηιεί ηελ ζεζκνζεηεκέλε θνηλσλία αιιά 

                                                           
132 Φίιηαο Β., φ.π., 12. 
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ηελ απνδέρεηαη θαη ηελ αλαπαξάγεη133. 

Ζ πνιηηηθή ηνπ ραξηζκαηηθνχ εγέηε είλαη λα αιιάμεη ξηδνζπαζηηθά 

ηελ θιεξνλνκεκέλε πξαγκαηηθφηεηα. Απηφ δελ ην πεηπραίλνπλ κφλν 

αιιάδνληαο ηελ ζεζκηθή θαη λνκηθή ξχζκηζε ηεο πνιηηηθήο θπξηαξρίαο 

αιιά κε κηα πνιηηηθή βαζχηεξε πνπ ζηνρεχεη ζηνλ ζρεκαηηζκφ λέσλ 

ζπζρεηηζκψλ θαη ζην ζπκβνιηθφ ζεκέιην ηεο ίδηαο ηεο θπξηαξρίαο. 

Ζ αληίζηαζε πνπ ζπλαληά έλαο ραξηζκαηηθφο πνιηηηθφο είλαη απηή 

ηνπ κεραληζκνχ ησλ επαγγεικαηηψλ πνιηηηθψλ. Απηφο ν κεραληζκφο 

είλαη εμαηξεηηθά ηζρπξφο αθνχ θπξηαξρεί ζηηο νκαιέο πεξηφδνπο θαη είλαη 

άξηζηα νξγαλσκέλνο. Ρν ράξηζκα θαη ε γξαθεηνθξαηία έρνπλ κηα πνιχ 

ηδηφκνξθε ζρέζε φπνπ επηηξέπεη ηελ αιιεινεκθάληζή ηνπο. Νη έθηαθηεο 

ζπλζήθεο επλννχλ ηελ αλάδπζε ηνπ ραξίζκαηνο θαη νη κε έθηαθηεο ην 

κεραληζκφ ηεο γξαθεηνθξαηίαο.       

Ζ ππεξθπζηθή δχλακε ηνπ ραξίζκαηνο ζα ππαλαρσξήζεη απφ ηελ 

απμαλφκελε εμέιημε ησλ ζεζκηθψλ κνξθσκάησλ δηαξθείαο. Ωο 

παξάδεηγκα, ε αληηπξνζσπεπηηθή θπξηαξρία ηνπ εξσηθνχ βαζηιηά φπνπ 

ζε εηξεληθέο πεξηφδνπο είλαη απαμησκέλε θαη αζήκαληε. Ζ θαζαξή 

κνξθή ηνπ ραξίζκαηνο θαζνξίδεη θαη ηελ κνξθή ηνπ θξάηνο. 

Ρν νξζνινγηθφ ηέθλν ηεο πεηζαξρίαο είλαη ε γξαθεηνθξαηία θαη ην 

αλνξζνινγηθφ, ην ράξηζκα. Ζ κήηξα δε ηεο πεηζαξρίαο ν ζηξαηφο. Δθηφο 

απφ δχλακε επαλαζηαηηθή ην ράξηζκα είλαη θαη δχλακε δεκηνπξγηθή. 

Δίλαη ε ερζξηθή δχλακε γηα ηηο ζεζπηζκέλεο παξαδνζηαθά δηαηάμεηο θαη 

ηα θεθηεκέλα δηθαηψκαηα. Απφ ην αηψλην ρζεο ην ράξηζκα είλαη ν θνξέαο 

γηα ην αηψλην λέν, ην έθηαθην, ην επαλαζηαηηθφ θαη ην δεκηνπξγηθφ. 

Ζγέηεο θαη καζεηέο κέζα ζε κηα ζρέζε έθηαθηε, θαζαξά πξνζσπηθή, 

θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλε πεηζαξρεκέλε ζηελ 

απνζηνιή.  

Ρν εμαηξεηηθφ ζην ραξηζκαηηθφ εγέηε είλαη φηη πξνθαιεί ηηο 

ππάξρνπζεο πεπνηζήζεηο θαη ζεκαζίεο πνπ δηαηεξνχλ ηελ λνκηκφηεηα 
                                                           

133 Kalyvas A., φ.π., 27. 
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κηαο πνιηηηθήο θαη δηθαζηηθήο ηάμεο. Αξρηθά πξνζπαζνχλ λα δηαηαξάμνπλ 

θαη αλ αλαηξέςνπλ ηα θίλεηξα θαη ηα θαλνληζηηθά ζεκέιηα κηαο 

θαζηεξσκέλεο ζεζκηθήο θαη λνκηθήο δνκήο πξηλ ηελ αληηθαηαζηήζνπλ κε 

κηα θαηλνχξγηα. Ξξνζπαζνχλ λα θέξνπλ κηα πνιηηηθή επαλάζηαζε ζε 

ζεζκνχο θαη λφκνπο.  

 Όζνλ αθνξά ηα πξφηππα πνπ πξνηθίδνπλ κηα εληνιή κε 

λνκηκφηεηα, ν Weber παξαηήξεζε φηη κπνξεί λα πξνέξρνληαη είηε απφ 

ην ράξηζκα είηε απφ κία ηεξή παξάδνζε πνπ ηδξχζεθε πάλσ ζην 

ράξηζκα. Πε θάζε πεξίπησζε είλαη ην ράξηζκα άκεζα ή έκκεζα πνπ 

απνλέκεη ζε κηα εληνιή λνκηκφηεηα ππνδεηθλχνληαο ηα φξηα ηεο 

λνκηκφηεηάο ηεο134. 

Ξαξφιν πνπ ν Weber άζθεζε ζεκαληηθή επηξξνή ζε πνιηηηθέο 

πξνζσπηθφηεηεο θαη αθαδεκατθά αθξναηήξηα δελ δεκηνχξγεζε αιιά 

νχηε θαη δεκηνπξγήζεθε απφ άιινπο πνιηηηθφ ή ζεσξεηηθφ θίλεκα κε 

ηελ νλνκαζία «Βεκπεξηζκφο», φπσο εθείλν ηνπ «Καξμηζκνχ». Πηελ 

πνιηηηθή θνηλσληνινγία ν Weber ζπλέβαιε ζε κέγηζην βαζκφ. Πηελ 

ραξηζκαηηθή θπξηαξρία ηνπ ην ράξηζκα ηνπ εγέηε είλαη απηφ πνπ 

κεηξάεη. Ζ λνκηκνπνίεζε ηνπ ραξηζκαηηθνχ εγέηε πεγάδεη απφ ηηο 

εμαηξεηηθέο θαη ππεξθπζηθέο ζεσξνχκελεο ηθαλφηεηέο ηνπ.  

Ν Weber θαηαλνεί ηελ θπξηαξρία σο κηα επθαηξία ελφο αλζξψπνπ ή 

κηαο νκάδαο αλζξψπσλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ ζέιεζή ηνπο 

ελεξγψληαο ζπιινγηθά αθφκε θαη ελάληηα ζηελ αληίζηαζε ησλ άιισλ. Ζ 

βάζε άζθεζε ηεο θπξηαξρίαο κπνξεί λα πνηθίιεη αλάινγα κε ην ηζηνξηθφ 

- θνηλσληθφ θαη δνκηθφ πιαίζην. Ζ θπξηαξρία κπνξεί λα αζθεζεί θαη ράξηλ 

ηεο θπξηαξρίαο θαη φρη κφλν γηα ηελ αληηπξνζψπεπζε ησλ ζπκθεξφλησλ 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ. Ζ θνηλσληθή επηζηήκε πνπ πξαγκαηεχεηαη ν 

γίγαληαο ηεο θνηλσληνινγίαο είλαη κηα επηζηήκε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο135. 

                                                           
134 Πην ίδην, ζε. 41. 
135 Σησηάθεο Π., Ηδεφηππνο ηνπ Max Weber θαη εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα: ε θνηλσληθή έξεπλα ζηηο Θνηλσληθέο 
Δπηζηήκεο, Ξξαθηηθά 4νπ Ξαλειιήληνπ ζπλεδξίνπ, Αθνί Θπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 2004, ζε. 57. 
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Stefan Breuer ζα αλαθέξεη εχζηνρα ζηελ κειέηε ηνπ γηα ην 

ράξηζκα: «Απηφ πνπ καο ρξεηάδεηαη ζην ζεκεξηλφ θξάηνο πνπ σο 

επλνπρηζκέλνο αίινπξνο κεγαιψλεη ζε κέγεζνο αιιά ράλεη ζε 

πεξηερφκελν, δελ είλαη πεξηζζφηεξν μεκάγεκα αιιά πεξηζζφηεξν 

μαλακάγεκα». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
 
 



79 
 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 

8 

 

1. Adair Toteff C., Max Weber’s Charisma, Journal of Classical 

Sociology, Sage 2005.  

2. Adair Toteff C., Max Weber’s Charismatic Prophets, History of 

Human Sciences vol.27, 2014. 

3. Allen W. J., A History of Political Thought in the Sixteenth 

Century, London: Methuen, 1967.  

4. Allen K., Max Weber. A Critical Introduction, Pluto Press, 

London 2004. 

5. Αλδξένπ Γ., Ν Κεγάινο θαη Σαξηζκαηηθφο Ζγέηεο, 30/12/2013. 

6. Andreski S., Max Weber’s Insights and Errors, Routledge & 

Kegan Paul, 1984. 

7. Αλησλνπνχινπ Κ., Νη Θιαζζηθνί ηεο Θνηλσληνινγίαο, Θνηλσληθή 

Θεσξία θαη Λεφηεξε Θνηλσλία, Παββάιαο, Αζήλα 2008.  

8. Αλησλνπνχινπ Κ. – Σησηάθεο Π., Max Weber. Ν Πχγρξνλφο καο, 

Λήζνο, Αζήλα 2011. 

9. Αξηζηνηέιεο, Ξνιηηηθά, κηθ. Ρδίσθα – Δπαγγέινπ Ξ., Εήηξνο, 

Θεζζαινλίθε 2007. 

10. Aron R., Ζ Πχγρξνλνο Γεξκαληθή Θνηλσληνινγία, ΔΘΘΔ, Αζήλα 

1974. 

11. Baker R., Charismatic Age, New York Times, Observer 

18/4/1968. 

12. Barnes F.D., Charisma and Religious Leadership: An Historical 

Analysis, Journal for the Scientific Study of Religion vol.17, 1978. 

13. Βαζηιείνπ Θ., Ν Καμ Βέκπεξ Έξρεηαη Μαλά ζηελ Δπηθαηξφηεηα, 

Θαζεκεξηλή, 25/3/2006. 



80 
 

14. Beetham D., Max Weber and the Theory of Modern Politics, 

Polity Press, 1985. 

15. Bendix R., Reflections on Charismatic Leadership, State and 

Society, Boston 1968. 

16. Bendix R., Max Weber: An Intellectual Portrait, Doubleday and 

Company, New York 1962. 

17. Bensman J., Max Weber’s Concept of Legitimacy, Sage 

Publications, Beverly Hills 1979. 

18. Bernhard M., Charismatic Leadership and Democratization: A 

Weberian Perspective, Working Papers Series 43, Pennsylvania State 

University. 

19. Berki N. R., The History of Political Thought - a short 

introduction, Dent, London and Melbourne, 1977. 

20. Βηξβηδάθεο Π., Ηζηνξηθφο Ιφγνο θαη Κεζνδνινγηθφο Αηνκηθηζκφο, 

Ζ Ππκβνιή ηεο Ξαξάδνζεο ηνπ Γεξκαληθνχ Αηνκηθηζκνχ ζηελ 

Γηακφξθσζε ηεο Βεκπεξηαλήο Κεζνδνινγίαο ησλ Θνηλσληθψλ 

Δπηζηεκψλ, η. 5, πεξηνδηθφ ΛΔΠΗΠ, Αζήλα 1989. 

21. Blokland Ζ., Modernization and its Political Consequences, 

Weber, Mannheim, and Schumpeter, Yale University, 2006. 

22. Blondel J., Political Leadership, Sage Publications, London 1987. 

23. Breuer S., Soviet Communism and Weberian Sociology, Journal 

of Historical Sociology vol. 5, 3/9/1992. 

24. Γηαιθέηζεο Θ., Ζ ζρέζε ηεο πνιηηηθήο κε ηελ εζηθή θαη ηα 

δηιήκκαηα αλάκεζα ζε αμίεο θαη ζπκθέξνληα, Διεπζεξνηππία, 28 

Καξηίνπ 1993. 

25. Γθηνχξαο Θ., Ν Καμ Βέκπεξ θαη ε Λεσηεξηθφηεηα, ζην Θνηλσληθή 

Πθέςε θαη λεσηεξηθφηεηα, επηκ. Θνλδηνξδφο Π. Gutenberg, Αζήλα 2009. 

26. Γθηνχξαο Θ., Ν Max Weber θαη ε Οσζηθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1905, 

Νπηνπία η. 77, 2007. 



81 
 

27. Clarke S., Marx, Marginalism and Modern Sociology. From Adam 

Smith to Max Weber, Macmillan Academic and Professional, London 

1991. 

28. Collins R., Weberian Sociology Theory, Cambridge University 

Press, New York 1986. 

29. Colliot Thelène C., Ν Max Weber θαη ε ηζηνξία, Ξαηάθε, Αζήλα 

2005.  

30. Derman J., Max Weber in Politics and Social Though, Cambridge 

University Press, Cambridge 2012. 

31. Dow T., An Analysis of Weber’s Work in Charisma, The British 

Journal of Sociology vol. 29, 1978. 

32. Dreijmanis J., Max Weber’s Complete Writings on Academic and 

Political Vocations, translation Wells C., Algora, New York 2008. 

33. Eisenstadt S.N., Max W eber. On Charisma and Institution 

Building, The University of Chicago Press, Chicago and London 1968.    

34. Giddens A. Ξνιηηηθή θαη Θνηλσληνινγία ζηε Πθέςε ηνπ Max 

Weber, Ξαπαδήζε, Αζήλα 2005. 

35. Guthrie W.K.C., Νη Πνθηζηέο, κηθ. Ρζεθνπξάθεο Γ., ΚΗΔΡ, 

Αζήλα 1989. 

36. Hansen G., Charisma and the Disenchantment of the World, 

2001. 

37. Herf J., Αληηδξαζηηθφο Κνληεξληζκφο. Ρερλνινγία, Θνπιηνχξα 

θαη Ξνιηηηθή ζηε Βατκάξε θαη ην Γ’ Οάηρ, κηθ. Καηάιαο Ξ., επηκ. 

Σαηδεησζήθ Σ., Ξαλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Θξήηεο, Ζξάθιεην 2007. 

38. Hoffmann B., Charismatic Authority and Leadership Change, 

International Political Science Review vol. 3, 2009.  

39. Honigsheim P., The Unknown Max Weber, Transaction 

Publishers, New Jersey 2000. 

40. Horn E., Charisma and Narration, New German Critique vol.38, 



82 
 

2011. 

41. House R., A Theory of Charismatic Leadership, Toronto, 1976. 

42. Joose P., Becoming a God. Max Weber and the Social 

Construction of Charisma, Journal of Classical Sociology vol. 14, 2014. 

43. Joose P., Presentation of the Charismatic Self in Everyday, 

Sociology of Religion, Oxford University Press, 2012. 

44. Joose P., Silence, Charisma and Power, Journal of 

Contemporary Religion, Routledge, London 2006. 

45. Juan S., Orientations of Max Weber's Concept of Charisma, The 

Centennial Review vol. 11, Michigan State University Press, 1967. 

46. Kalyvas A., Democracy and the Politics of the Extraordinary, 

Cambridge University Press, 2008. 

47. Θαξθαηζνχιεο Ξ., Ρν Θξάηνο ζε Κεηάβαζε, Πηδέξεο, Αζήλα 

2004. 

48. Θαηζνχιεο Ζ., Δπηζηεκνινγηθά  Ξξνβιήκαηα ηεο Πχγρξνλεο 

Ξνιηηηθήο Δπηζηήκεο, Ξαπαδήζεο, Αζήλα 1984. 

49. Θαηζνχιεο Ζ., Ν Οφινο θαη ε Πεκαζία ηνπ Σαξηζκαηηθνχ εγέηε 

ζηελ Διιάδα, 23/03/1978. 

50. Θηηξνκειίδεο, Ξ., Ξνιηηηθνί ζηνραζηέο ησλ λεφηεξσλ ρξφλσλ, 

Ξνξεία, Αζήλα 1999. 

51. Ιάβδαο Θ., Ππκθέξνληα θαη Ξνιηηηθή, Ξαπαδήζε, Αζήλα 2004. 

52. Len Oakes, The Charismatic Personality,  Australian Academic 

Press, 2010. 

53. Lindholm C., Charisma, Basil Blackwell, Cambridge 1990. 

54. Ινχιεο, Ξνιηηηθή Θπξηαξρία: Ξψο Θεξδίδεηε, πψο Σάλεηαη, 

Ιηβάλε, Αζήλα 2007. 

55. Macfarlane Α., A Nineteenth Century Approach: Max Weber, 

Cambridge 2002. 

56. Καθηαβέιη Λ., Ν Ζγεκφλαο, κηθ. Εσγξαθίδνπ -  Θαξαράιηνπ Ε., 



83 
 

επηκ. Εσθξαθίδεο Γ., Βάληαο, Θεζζαινλίθε 1991. 

57. Καπξνγνξδάηνο Γ.Θ, Κεηαμχ Ξηηπνθάκπηε θαη Ξξνθξνχζηε, 

Νδπζζέαο, Αζήλα 1988.   

58. Καπξνγνξδάηνο Γ.Θ, Ν Σαξηζκαηηθφο Ζγέηεο, Ρα Λέα, 

17/03/2001. 

59. Κηραιάθεο Α., Ζζηθή θαη Λεσηεξηθφηεηα ζηνλ Καμ Βέκπεξ, 

Γνθηκέο η. 3., 1995. 

60. Κνιπβάο Γ., Ζ Θέζε ηνπ Βέκπεξ γηα ηελ Ξξνηεζηαληηθή Ζζηθή 

ηεο Δξγαζίαο, ΔΑΞ, Ξάηξα 2002. 

61. Mommsen J.W., Max Weber and German Politics 1890-1920, 

translation Steinberg M., The University of Chicago Press, 1984.  

62. Mommsen J.W., The political and the social theory of Max 

Weber: Collected Essays, University of Chicago Press, 1992. 

63. Κφηηα Ο., Καμ Βέκπεξ: Δπάγγεικα θαη Δθζπγρξνληζκφο, 

Δπηζεψξεζε Θνηλσληθψλ Δξεπλψλ, 2010.  

64. Nye S.J., Ζγεζίεο πνπ πξσηνπνξνχλ, κηθ. Κπαξηδηλφπνπινο Δ., 

Ξαπαδήζεο, Αζήλα 2009. 

65. O’Neill J., The Disciplinary Society: From Weber to Foucault, 

The British Journal of Sociology vol. 37, Blackwell Publishing, 1986.  

66. Ξαπάδνγινπ Γ.Κ., Πχγρξνλε Ξνιηηηθή Ζγεζία, Ξαπαδήζεο, 

Αζήλα 2012. 

67. Pappas T., Political charisma and liberal democracy: 

Extraordinary politics in ordinary political systems, Helsinki 2007. 

68. Pappas T., Political Charisma Revisited and Reclaimed for 

Political Science, European University Institute, Piza 2007. 

69. Ξηζηνθίδεο Α., Καθηαβέιη. Αιήζεηεο θαη ςέκαηα ησλ εγεηψλ, 

Ξαπαδήζεο, Αζήλα 2007. 

70. Ξιάησλ, Ξνιηηηθφο, κηθ. Ιάγηνο Ζ., Εαραξφπνπινο, Αζήλα 1940. 

71. Ringer F., Max Weber. An intellectual biography, University of 



84 
 

Chicago Press, Chicago and London 2004. 

72. Ονχζε Γ., Ρν θξάηνο. Απφ ηνλ Καθηαβέιη ζηνλ Βέκπεξ, 

Γθνβφζηεο. 

73. Schmidt M., Θεσξίεο ηεο Γεκνθξαηίαο, κηθ. Γεθαβάιια Δ., 

Παββάιαο, Αζήλα 2004. 

74. Schluchter W., Ρη ζεκαίλεη πνιηηηθή εγεζία;, κηθ. Σησηάθεο Π., 

ππφ δεκνζίεπζε. 

75. Schweitzer A., Theory and Political Charisma, Comparative 

Studies in Society and History vol. 16, 1974. 

76. Schweitzer A., The Age of Charisma, Nelson – Hall, Chicago 

1984.  

77. Shermer M., The 1919 Theory that Explains why Police Officers 

Need their Guns, Time, 23/12/2014. 

78. Shills E., Charisma, Order, and Status, American Sociological 

Review vol. 30, 1965.   

79. Skinner Q., Ρα ζεκέιηα ηεο λεφηεξεο πνιηηηθήο ζθελήο, κηθ. 

Παξεγηάλλεο Κ., Αιεμάλδξεηα, 2005. 

80. Πσηεξφπνπινο Α., «Σάξηζκα», ρξήζεηο θαη θαηαρξήζεηο, 

19/03/2006. 

81. Taylor J., Max Weber Revisited: Charisma and Institution at the 

Origins of Christianity, Australian journal of Theology 19.3, 2012. 

82. Ρεξιεμήο Ξ., Ξνιηηηθνί πξνζαλαηνιηζκνί θαη θνηλσληθή αιιαγή, 

ΔΘΘΔ, Αζήλα 1975. 

83. Ρεξιεμήο Ξ., Max Weber θαη ην θάληαζκα ηνπ Marx, Ξαπαδήζε, 

Αζήλα 1988. 

84. Ρεξιεμήο Ξ., Ρν πνιηηηθφ ζχζηεκα, ΔΘΘΔ, Αζήλα 1973. 

85. Thomas C. – Boston Thomas B., Charisma and Charismatic 

Tendencies in Martin Luther King, JR’s Leadership Style, Inquiry in 

Creative Sociology vol 3, Mississippi Valley State University 2004. 

86. Timasheff S. - Theodorson A., Ηζηνξία θνηλσληνινγηθψλ 



85 
 

ζεσξηψλ, κηθ. Ρζανχζε Γ.Γ, Gutenberg, Αζήλα 1980. 

87. Tritten J. – Keithly D., A Charismatic Dimension of Military 

Leadership? Naval Doctrine Command, Virginia 1995.  

88. Ρζηάκεο Γ., Ν εγέηεο θαη ην ράξηζκα, Βήκα, 17/01/2008. 

89. Ρζίξνο Λ., Ζ αλάδπζε ηνπ πνιηηηθνχ ζηνηρείνπ ζηελ 

θνηλσληνινγία ηνπ Max Weber, Ξαπαδήζεο, Αζήλα 2014. 

90. Turner S., Max Weber: From history to modernity, Routledge, 

New York 1992. 

91. Turner S., The Cambridge companion to Max Weber, Cambridge 

University Press, New York 2000. 

92. Turner S., Charisma Reconsidered, Journal of Classical 

Sociology, Sage Publication, London 2003. 

93. Turner S., Max Weber: Ρhe Lawyer as Social Thinker, 

Routledge, London 1994. 

94. Turner B.S, For Weber. Essays on the Sociology of Fate, Sage 

Publications, Great Britain 1996.  

95. Tucker R.C., Politics as Leadership, University of Missouri Press, 

Columbia & London 1981. 

96. Tucker R., The theory of charismatic leadership, Daedalus 

vol.97, 1968. 

97. Tybjerg T., Reflections on Charisma, Nordic Journal of Religion 

vol.20, 2007. 

98. Weber Marianne, Max Weber. A Biography, translation Zohm H.,  

Transaction Publishers, London 1988. 

99. Weber Κ., Ζ Δπηζηήκε σο Δπάγγεικα, κηθ. Ππθνπηξήο Η., 

Κέιηζζα, Αζήλα 1933. 

100. Weber Κ., Ζ πνιηηηθή σο επάγγεικα, εηζ. – κηθ. Θππξαίνο 

Κ., Ξαπαδήζε, Αζήλα 1987. 

101. Weber Κ., Ζ Πρέζε Αλάκεζα ζηελ Ζζηθή θαη ηελ Ξνιηηηθή, 

κηθ. Ξαπαλησλίνπ Α., Δπνπηεία η. 74, Αζήλα 1982. 



86 
 

102. Weber M., Νηθνλνκία θαη θνηλσλία, Θνηλσληνινγηθέο Έλλνηεο, 

η. 1, κηθ. - εηζ. – ζρφιηα Γθηνχξαο Θ., Παβάιιαο, Αζήλα 2005. 

103. Weber M., Νηθνλνκία θαη θνηλσλία, Θνηλσληνινγία ηεο 

Θξεζθείαο, η. 3, κηθ. - εηζ. – ζρφιηα Γθηνχξαο Θ., Παβάιιαο, Αζήλα 

2007. 

104. Weber M., Νηθνλνκία θαη θνηλσλία, Θνηλσληνινγία ηεο 

Δμνπζίαο, η. 5, κηθ. - εηζ. – ζρφιηα Γθηνχξαο Θ., Παβάιιαο, Αζήλα 2005. 

105. Weber  Κ., Ζ πνιηηηθή σο επάγγεικα, κηθ. Σησηάθεο Π., ππφ 

δεκνζίεπζε. 

106. Weber M., Βαζηθέο έλλνηεο θνηλσληνινγίαο, κηθ. Θππξαίνο 

Κ., Θέληαπξνο, Αζήλα 1997. 

107. Weber M., Γνθίκηα επί ηεο Θεσξίαο ησλ Θνηλσληθψλ 

Δπηζηεκψλ η. Α’, κηθ. Γξεγνξνγηάλλεο Α., ΔΘΘΔ, Αζήλα 1972. 

108. Weber M., Γνθίκηα επί ηεο Θεσξίαο ησλ Θνηλσληθψλ 

Δπηζηεκψλ η. Β’, κηθ. Γξεγνξνγηάλλεο Α., ΔΘΘΔ, Αζήλα 1972. 

109. Whimster S., Charisma after Weber, Max Weber Studies 

vol.12, 2012. 

110. Willner A.R, The Spellbinders: Charismatic Political 

Leadership, Yale University Press, 1984.  

111. Φίιηα Β., Καμ Βέκπεξ: ζπζηεκαηηθή θνηλσληνινγία θαη 

κεζνδνινγία, κηα εηζαγσγή ζην έξγν ηνπ, Λέα ζχλνξα, Αζήλα 1976.  

112. Σησηάθεο Π. , Γηα κία θνηλσληνινγία ησλ ειεπζέξησλ 

επαγγεικάησλ, Νδπζζέαο, Αζήλα 1994. 

113. Σησηάθεο Π., Ηδεφηππνο ηνπ Max Weber θαη εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα: ε θνηλσληθή έξεπλα ζηηο Θνηλσληθέο Δπηζηήκεο, 

Ξξαθηηθά 4νπ Ξαλειιήληνπ ζπλεδξίνπ, Αθνί Θπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 

2004. 

114. Σησηάθεο Π., Ξφζν επηθίλδπλν είλαη ην «ράξηζκα» Νκπάκα; 

Διεπζεξνηππία, 21/01/2009.  



87 
 

115. Σησηάθεο Π., Σάξηζκα ‘‘Αλδξέα‘‘ θαη ‘‘ράξηζκα κεραληζκψλ‘‘, 

Διεπζεξνηππία, 29/12/1995. 

116. Zernite K., The Charisma Mandate, New York Times, 

17/02/2008. 


